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interior, incredibil reflex al sentimentelor şi totuşi acolo 
nu rămâne nimic reprimat. 

Faptul că o văd în continuare trăind în altă parte, 
departe de mine, asta mă face să adorm şi să mă trezesc 
în fiecare zi, o văd zâmbind, îngrijorată şi supărându-
se, iar succesiunea aceasta e cel mai frumos lucru de pe 
harta sentimentelor mele.

Nu, aşa-i discursul meu
Într-adevăr, toate lucrurile bune încep de la 

adversativă, care poate fi fie pozitivă, fie negativă 
(acel îngrozitor „dar...” de care ne e tuturor frică, a 
cărui urmare ne paralizează simţurile şi gândirea încă 
dinainte de a apărea, intuiţia unei continuări care aduce 
o schimbare prea bruscă de ritm; vezi, în cele din urmă 
toate sunt dans), după cum este propoziţia pe care o 
leagă de următoarea, negând-o. Şi totuşi, adversativa nu 
este niciodată negare, ci spaţiu al negărilor, care devine 
astfel spaţiu al regăsirilor, aşa cum noi ne regăsim 
întotdeauna nu în sentinţele definitorii (aş putea spune 
că te iubesc, de exemplu, la fel cum tu ai putea spune 
că nu îmi împărtăşeşti sentimentele) ci în strâmtul canal 
prin care se revarsă toate dorinţele şi închipuirile noastre 
(te iubesc, dar asta nu e totul, de exemplu, la fel cum tu 
nu mă iubeşti, dar abia aici începe povestea şi dansul 
nostru). 

Nu e nimic mai urât decât refuzul chemării la dans, 
dans care nici el nu este o finalitate în sine, niciodată 
preocupat de mişcare sau ritm (fapt ce se poate observa 
cu uşurinţă atunci când vedem dansul în lipsa muzicii) ci 
care se aşază adversativ peste noi, transformând ringul 
de dans în spaţiu al regăsirilor, gesturile în cuvinte şi, 
mai ales, dialogul zâmbetelor, purtat nu atât pe melodie 
cât pe suprafaţa alunecoasă a propriilor noastre frici şi 
remuşcări, descoperite şi reunite. Se înţelege acum de 
ce nu există nimic mai intim decât dansul; odată ce 
stăpâneşti această traducere capeţi acces la fiinţa din faţa 
ta, ca şi cum i-ai putea citi codul în care e programată. 
Dansul copilăriei nu are niciun cuvânt de spus în toată 
această afacere, el nemainecesitând nicio traducere. 

Singurul refuz acceptabil survine în faţa lipsei 
acestei subcomunicări a corpurilor, pe care o poţi intui 
din lipsa comunicării verbale. Mi-o amintesc şi acum pe 
Roxana vorbind cu un băiat în Club A, după Cafeneaua 
critică, şi apoi, în momentul în care acesta voia să iniţieze 
ceea ce nu înţelegea, cât de frumoase au fost gesturile 
prin care ea l-a refuzat, gesturi în sine purtătoare de 
dans. Îţi dai seama din scurtul dialog pe care-l porţi 
înaintea dansului dacă vrei sau nu să dansezi, dialogul 
ca preludiu şi dansul ca adversativă, continuarea se 
petrece întotdeauna în afara dansului, păstrându-i ritmul 
şi melodia aparte. Nu suntem afoni decât la sunet, 
lucru greu de înţeles şi antisemantic, dar ca şi în cazul 
oricărui alt simţ, compensăm întotdeauna estomparea 
aceasta fonică printr-o intensificare a celorlalte simţuri, 
până la punctul în care totul devine omogen, fantastică 
sinestezie dezvăluită în adversative şi dans. 

În liceu aveam şi eu propriile complexe, şi pentru 
că îmi plăcea Eliade încercam, la fel ca el, să compensez 
lipsurile propriului dans prin cuvinte, ceea ce îmi ieşea 
rezonabil. Probabil că de atunci am rămas cu impresia 
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că darul cuvintelor e să capteze atenţia şi, în cele din 
urmă, să impresioneze pe celălalt, care pe atunci (şi 
probabil că şi acum, poate într-o măsură mai mică) 
era întotdeauna o cealaltă. Aş vrea ca în continuare să 
dansăm pe un alt subiect.

fragment din romanul în lucru Adehaşdela)

Laurenţiu MALOMFĂLEAN

Laurenţiu Malomfălean – M-am născut în 1986, 
foarte aproape de creierul munţilor. Am trecut prin 
toate furcile caudine ale sistemului Bologna. Cică 
fost cronicar, ducând lipsă de şalvar (pentru Cultura, 
Steaua, Vatra, Observator cultural, Echinox, Apostrof). 
Nepracticabil doctor în litere, cu o teză despre 
imaginarul oniric hipermodern – visul în literatura 
perioadei 1968-2001. Redactor de carte bine făcută şi 
traducător din franceză de secol XIX. Poet în sertar. Şi, 
mai nou, prozator in statu nascendi.

Eu, mizantropul

Deschid ochii. Pentru câteva clipe, în care nu pot 
clipi, senzaţia déjà-vu mă cuprinde, mă invadează cu 
insistenţă nesăbuită, cu insolenţă nebănuită. Ştiu, m-am 
trezit între patru pereţi, pentru câteva clipe, în care nu 
pot clipi, ca şi cum pleoapele mi s-ar fi topit fără veste, 
aş înota gol în seminţe de pepene galben, acel suflu din 
piele, cu porii deschişi la maxim, căscându-se, da, gureş 
învolburându-şi limbile spiralate, papile ca nişte sfârcuri 
prelinse pe coapse, nu pot clipi, nu ştiu de ce patru şi nu 
cinci, de ce anume trebuie să fie patru, neapărat patru, 
văd anume, adică pe undeva intuiesc, dacă tot m-am 
trezit, şi ce-o fi-nsemnând asta, că tot m-am sculat 
treaz înconjurat de pereţi, nu de o vastă câmpie corală 
cu tuburi de orgă la orizont, pereţii trebuie, numaidecât 
patru să fie, în număr adică de patru, nu ştiu de ce şi 
cu de la cine putere, patru, perpendiculari unul pe altul 
în toate modurile şi nodurile şi codurile posibile. De 
ce n-ar fi asta o cameră carceră – un cuvânt imposibil, 
îmi vine să spun, şi mi-o spun – triunghiulară, cu pânze 
triunghiulare de păianjeni triunghiulari în colţurile 
umbrite non-stop? În formă de pentagon, cu steaua lui 
David, nume de fată al mamei, în colţuri, înlănţuită, 
mereu încolţită. De ce patru? Pe cine să mai întreb? 
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Când camera mea conţine lumea întreagă şi am energie 
să dorm sub cerul cândva înstelat. Camera mea, lumea 
întreagă din cap.

Tencuit, lipit, învelit. Cum ar fi oare să dorm între 
şase podele, tavane, pereţi?

Mă trezesc. Înot în seminţe de pepene roşu. Nu. 
Mă trezesc. Alunec, îmi văd ceafa. Nu. Mă trezesc. Faţa 
nevăzută a lunii. Trezescu-mă, iată. Luna lui Marte. Ca 
racul. Nu mă trezesc. Aud bătăile dimineţii pe pleoape. 
Cu degete fine de ambră. M-a înghiţit caşalotul, balena 
lui Friedrich, leviatanul. M-a înghiţit împreună cu tigrii 
peste femeia goală şi baioneta albinei şi rodia plină de 
sâmburi, câte unul pentru fiecare zi, a fiecărei nopţi, 
mă iubeşte, nu mă iubeşte, cu poftă scuip câte unul pe 
corpul fecioarei. Nu mă trezesc. Nu vreau să mă trezesc.

Ah, lume, ce pat tare sub coaste, cât soare în geam. 
Trebuie să plec de pe ţărm, cu nisip, cu piper în urechi. 
Musai. Cu ditamai patul, mă pot lăfăi pe diagonală.

Şi cum ar putea fi o cameră – stau calm, încăpere 
îi spune de fapt – cum ar fi, cum ar putea să mă-ncapă 
nu patru, nu trei, nu cinci, nouă, ci fix doi pereţi, să 
mă trezesc – din ce sau de unde în ce – înconjurat pe 
toată suprafaţa corpului jilav, ba şi-năuntru, pe toată 
superinterfaţa măruntaielor, două ziduri întinse la 
infinit, mă strâng aprig, fără scăpare, teşindu-mi fundul 
şi sexul, nu pereţi, ci oglinzi lipite pe trup, ar fi calde. Să 
mă trezesc într-un plic tencuit în fiecare dimineaţă, să 
dorm înapoi învelit ermetic într-un cearşaf rece, uscat, 
de culoarea tăciunelui.  

Îmi simt pleoapa stângă. Devin brusc pe deplin 
conştient că posed ochi. Pot să clipesc. Am ochi. Pot 
să-i închid, ba chiar să-i deschid iar, un exerciţiu de 
recunoaştere desuetă, văd, cu propriul meu cap intuiesc 
patru picioare de scaun, o cergă numaidecât roşie, 
cuvertura din camera unde am fost conceput, o pereche 
de pantaloni crem puşi pe spătar, un tricou roşu, biroul în 
alb-negru, caietul, peniţa, carafa cu suc de mere pentru 
visat mult şi bine, keep dreaming, Johnny Dreamer. 
De-o parte şi de alta, oglinzile stau nemişcate, nu s-au 
scurs deloc pe parchet, în dreapta, la dreapta corpului 
meu dezgolit, a pernei pe care nu ştiu de ce o strâng 
aşa nebuneşte în braţe, nu-i decât o mogâldeaţă de pene, 
când moale, când smochinită, curând o voi sufoca, va 
plezni, vor ieşi dinăuntru toate păpuşile împăiate cu păr 
din copilărie, mă vor muşca de sfârcuri în hohote pline, 
la dreapta oglinda stă ţintuită-n perete, nu zice mâr, două 
piroane de-a stânga şi de-a dreapta sticlei, m-aşteaptă 
să mă postez lângă ea, răstignitul cu mâinile răşchirate 
pe var, n-o pot îmbrăţişa, cu pieptul pe piept, cu sexul 
înfipt, are dosul şi marginile de pal negru, în faţa-i ei, 
din stânga biroului, înconjurându-l, oglinda pereche 
fixată-n dulapul glisant o priveşte cu fiecare punct al 
celor 0,90 m², un ochi de dulap holbându-se la un ochi 
de perete, cu atâta convingere şi stăruinţă nemişcătoare 
că pot vedea cum exact la mijlocul distanţei, din 
firişoare de praf în toate culorile, mi se formează trupul 
de oase, carne şi piele, aşa cum l-am lăsat nu de mult, 
aplecat spre, peste caietul de scrijelit cu peniţa. Văd. Am 
făcut ochi. Pot să-i rotesc 30 de grade la stânga, 30 de 
grade la dreapta, pot să-i cobor, să-i ridic, pot să-i smulg 
naibii din cap, revelaţie, pot să-i arunc sub marele pat, în 
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cuibul de praf, să pun maimuţoiul de pluş să-i clocească. 
Pe burtă.

Închid ochii, mă paşte o vie durere în plex, 
îi deschid, soarele mă izbeşte în frunte, pe scaun e 
cuvertura din flăcări. Nu mă strâng laolaltă să înţeleg 
de ce patru şi basta. Nu pot. Am o senzaţie, suspectă 
ca toate, că mai trăisem senzaţia asta, mereu în acelaşi 
moment al zilei. În acelaşi moment al aceleiaşi unice 
zile. Nu era déjà-vu, era un déjà-malentendu. Mă uit 
la cerul imaculat fără stele şi găuri, în câteva clipe cât 
nu pot clipi, mă gândesc îi spune tavan şi fix în acel 
moment îl simt coborând. Ceva îmi şopteşte că trebuie 
să devin oblic, apoi vertical, să-i opresc prăbuşirea, 
să fiu în sfârşit un bărbat, cu personalitate şi coloană 
vertebrală de neîndoit. Să-i stăvilesc năvălirea în plex, 
tocmai spre acel punct minuscul de unde ceva îmi spune 
că trebuie să devin oblic, apoi vertical, homo erectus.

A câta oară mi se întâmplă şi asta? Treptat îmi aduc 
aminte cum şi de ce mă cheamă, cine mi-a dat numele 
ăsta ca nişte fiare contorsionate, când. Brusc, îmi aduc 
aminte, am un loc de muncă, la 9:30 trebuie să fiu acolo. 
Am o pungă de un decimetru pătrat, mănuşa de box 
în coşul pieptului, goală, şi alta imperios de plină mai 
jos, nu ştiu ce să fac mai întâi, s-o umplu pe prima, s-o 
golesc pe a doua, nu ştiu pe ce să pun mâna mai întâi, 
sunt aşa de nehotărât şi nu e probabil decât dimineaţă. 
Unica siguranţă la ora asta devreme, degrabă tembelă, 
e durerea intensă din penis, de parcă toate visele s-ar fi 
coagulat mieroase în el, umflat ca după zece înţepături 
de albinoi în călduri.

Îmi aduc aminte, ca şi cum aş privi prin pânza unei 
cascade (nimicul), că tot eu, în orice caz un tip care-mi 
seamănă groaznic, îl văd că-şi desprinde picioarele de 
la sol, şi apoi sufocându-se pe măsură ce se înalţă el 
vede cu toţi porii o curte pătrată cum i se micşorează sub 
tălpi, tot mai înghesuită printre alte pătrate, case-coteţe-
garaje-grădini-magazii, la fel de fără stăpân, tot mai 
înghemuită, până când ajunge să se semene cu o bilă de 
plumb, o ghiulea pentru cer, sau poate o boabă de mazăre 
neagră, victima ploii acide. Peste câteva clipe, în care nu 
pot clipi, de parcă pleoapele mi s-ar fi topit fără veste, 
mi le resorb în craniu şi creier, mda, ţesut bolnav, care 
mai mult încurcă decât foloseşte, nu poţi visa cu ochii 
deschişi, nu, mă văd cum deschid ochii, tâmpit între 
patru pereţi categorici, fără drept de apel, am o ciudată 
/ stupidă / sâcâitoare senzaţie déjà-vu, tavanul coboară 
şi sar în picioare pe pat (ca pe un piept de bărbat), trag 
un pumn pernei (cum i-aş trage o palmă cutărui bărbat), 
trag jaluzeaua, deschid uşa (cum i-aş face respiraţie gură 
la gură, umplută cu aşchii de falcă), deschid uşile toate, 
parcă nu se mai termină, (tot ritualul ăsta ştiut pe de rost, 
fără rost reluat în fiecare dimineaţă, de nimeni lăsată şi 
pentru mine,) camera, holul, baia, deschid robinetul, nu 
curge apă de la izvor, gâlgâie apă cu clor, îmi deschid 
porii feţei cu forţa, deschid gura, deschid până şi spaţiile 
minuscule dintre dinţi, mă privesc turbat în oglindă, 
sunt eu, fix acelaşi, nu s-a schimbat nimic, (oricât mi-
aş fi dorit să dispar,) îmi aduc aminte absolut totul, 
întreagă viaţă şi multa moarte acumulată până acum, 
picătură cu picătură chinezească pe creştet, sunt acest 
cap, iată-l, cum stă şi nu decolează, mi l-aş desfileta bec, 
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m-aş izbi cu el de toate oglinzile din apartament, care pe 
care, un aparat cerebral, două mâini, două picioare, un 
aparat genital, cu identitate şi doldora de personalitate, 
binoculară, trisexuală, cvasinecunoscută, cu şina 
sperării, coloană vertebrală, cifoscolioză, cu piramida 
trecutului spânzurată pe circumvoluţiunile parietale ca 
un ac de seismograf.

 Jaluzele fâşii praf. O să-mi cumpăr din piaţă 
perdele second cu marea de plastic din filmele lui Fellini, 
voi prinde cu ace de siguranţă bărcuţe şi vaporaşe 
imaculate cu pescăruşi la catarg.

 De ce nu m-am trezit sub cerul de mai, liber, 
şi tandru, de ce nu m-am trezit liber, şi tandru, ca nou-
născuţii? De ce trebuie să-mi pun tot ciorchinele ăsta de 
întrebări, în loc să-mi închid ochii, să mă trezesc unde 
mi se năzare, să nu mă trezesc, nimic să nu mai deschid, 
pentru absolut nimeni, aşa cum parcă, mă rugasem, într-
un alt moment al zilei, fără să ştiu cui, într-un alt moment 
al aceleiaşi unice zile. N-o să mă înţeleg niciodată.

 Mă privesc, încerc o hipnoză, poate voi adormi, 
totuşi, la loc din senin, aşa, în picioare, să mă scufund 
cu totul în globii ăştia de gelatină din cap. Nu. Deschid 
robinetul, deschid porii feţei cu milă, deschid gura, 
deschid spaţiile dintre dinţi, îmi privesc abdomenul cu 
falsă tandreţe, deschid capacul, deschid sexul, deschid 
punga plină şi o golesc de parcă şampanie s-ar afla 
înăuntru, deschid uşa, deschid uşa (bucătăria), deschid 
uşa (frigiderul), deschid aragazul, deschid pachetul de 
cafea, deschid naibii ochii, sunt pregătit pentru o nouă 
zi minunată.

§

Deschid uşa de la intrare. Nicio ţipenie, niciun 
ţipăt de om, înfipt în pereţi. De la o clipă la alta, în care 
clipesc necontenit, ca bezmeticul ce se lasă linşat, în 
ritm cardiac pus pe şotii, la pas galopant, voi ajunge 
în staţie. Până soseşte miriapodul pe roţi, mă plimb 
încoace şi-ncolo, în neştire şi necunoştinţă de cauză, cât 
mai departe. Nu voi întârzia, da’ mă pot întreba, şi o fac 
fără stare, cu mâinile împreunate la spate, ce va fi fost 
mai real: un vis, un loc de muncă prost, bine sau mediu 
plătit, visul ăsta pe care nu mi-l amintesc nici măcar 
pe jumătate, care-o fi ş-aia, fără să ştiu măcar dacă pot 
vorbi de jumătăţi în caz clasat ăsta, jumătăţi de măsură, 
de adevăr, de cale bătută, poate se prelungesc înapoi în 
alte vieţi încă neîncepute, sau înainte, poeme în proză 
încă neterminate. 

Vine busul. Mă pun lângă uşă, pe scaunul cel 
mai stingher cu putinţă, nu am bilet, îmi scot grijuliu 
telefonul, am în schimb o mică borsetă încăpătoare 
şi neagră de umăr, suntem nedespărţiţi, înăuntru îmi 
levitează fără menajamente sandviciul pentru a doua 
gustare a zilei, compus numai din doi ochi favoriţi, 
pardon, asta era în alt vis, o felie de salam rustic luat 
cum altfel decât la reducere, pentru că sunt sâcăit, vorba 
cuiva, econom, vorba mea, nu mănânc decât E-uri cu 
preţ în cădere, felia de pâine rasă cu unt, sare şi patru 
felii de castravete liliputan, plasa de cumpărături îndoită 
la dungă, buletinul, câteva carduri, câteva expirate, 
bancnotele, mărunţişul, cheile, absolut niciun fard. Îmi 

scot cu nonşalanţă HTC-ul din gama Desire 300, chiar 
dacă nu, mă asigur, eu nu-mi doresc mie să bag pe gât 
nimănui decât o carte cu numărul ăsta de pagini, şi scriu 
în format semeseic început de roman după început de 
roman. Uitându-mă la ecran, ca la o secţiune lucioasă 
din cel mai posibil ocean, zărit din ochean, îmi vine să 
comentez aprig, pe şleau: de ce să nu pot eu călători la 
serviciu cu dirijabilul, suspendat în balon, călare pe-un 
nor în formă de tron? 

Ajung pe Memo, nu voi întârzia, şi dacă totuşi voi 
reuşi performanţa, n-ar observa nimeni. Va trebui să-mi 
trag două palme, poate îmi şterg din privire delirul. Mă 
uit în oglinzile retrovizoare, mă văd, mă uit în vitrină la 
Flowers, mă văd, mă uit în tablourile din esofag, sunt 
acolo, pitit.

Păşesc. În zece minute voi fi la birou. Până să risc 
o bună dimineaţa, voi pune totul deoparte. Mă voi juca 
de-a Husserl. În zece minute nu voi mai fi decât eu şi 
clădirea contorsionată. Reducţii. Asfaltul e putred sub 
tălpile mele, copacii se trag în pământ, să nu-i tragă 
nimeni la piept, în piept. Un pas, o piaţă, un trotuar, 
împing între paranteze toţi oamenii care s-au preumblat 
azi pe aici, toate gândurile şi vorbele încuiate cu limba, 
toate jumătăţile ce n-au mai venit, toate maşinile 
ucigaşe, toţi bicicliştii. Sunt eu, acest corp, un smârc de 
sentimente, chiloţii şi pantalonii, tricoul, aceste sandale 
cam vechi, îmbibate, mă simt în ele ca pe o burtă de 
morsă, dar unde sunt eu, acest corp, un smârc infestat cu 
durere, de ce să spun eu, când eu sunt o stare mereu în 
schimbare, labilă şi pusă pe şotii.

Cum intru pe uşă, ca profa de info din cimitir tu 
liceu al pubertăţii mele, mă introduc singur în balonaşul 
imens de săpun din sodă caustică, de fapt eu încă nici 
măcar nu intru pe uşă. Simt însă, vin vremuri mai bune 
şi o să-mi placă, dar eu sunt stingherit şi stinghie de la 
mama natură, în plus deja din uter, mă acomodez greu 
cu noile spaţii, de lucru, de convieţuire. Pentru câteva 
ore dispar.

Deschid calculatorul. 
Închid calculatorul.
Se face ora-se-poate-pleca.
Între timp, visele n-au încetat să se desfăşoare în 

tihnă. Total pasagere, zile şi zile scurse la fel. Mă trezesc, 
fac două duşuri, îmi fac trei cafele, mă fac toată ziua că 
plouă. Ras, mâncat, uşurat, muncit ca un vegheambul, 
întors acasă, luat perna pe nepregătite cu pumnul, i-aş 
trage o palmă cutărui bărbat, nu ştiu de ce o tot strâng 
aşa nebuneşte în braţe, nu-i decât o mogâldeaţă de pene, 
când moale, când smochinită, curând o voi sufoca, va 
plezni, vor ieşi dinăuntru toate păpuşile împăiate cu păr 
din copilărie, mă vor muşca de sfârcuri în hohote pline. 
Zile şi zile trase la indigo.

Mănânc la medicină, stau singur la masa de şase 
persoane. De ce patru picioare? Nu înţeleg, nu se mişcă, 
nu sug defel mozaicul. Pe cine să mai întreb? Dacă 
m-aş duce la film ar fi cu intrare liberă Imaginarium 
of Doctor Parnassus, în centrul cetăţii Napocensis, pe 
rândul din mijlocul sălii, pe locul din mijlocul rândului, 
debusolat, singur în Arta, puţin perplex, a hell of 
experience, am ieşit în stradă fără să ies din film, un 
iad aproape forever, cât pe ce să fiu lovit în plina şi 
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fascinata mea figură de-un Volvo cu frână mai iute ca 
moartea. Nu pot fi unicul spectator, n-aş mai fi sigur că 
nu mă privesc, mereu cu impresia vie că sunt filmat pe 
la spate şi proiectat pe zidurile unui spital. Înainte ca 
uşa să se închidă şi luminile să se stingă subit, înainte 
ca uşa să fie izbită cu nerv şi toate luminile stinse ca 
la comanda unui Big Brother subestimat, fireşte c-am 
întrebat, se rulează pentru o singură persoană, da, rulăm 
pentru toate persoanele de persoana I singular, pentru 
toţi personalii şi impersonalii. Dar ăsta-i un vis din alt 
cincinal. Pe stradă nu văd niciun cunoscut ajuns peste 
noapte necunoscut, peşte, copilaş, ursuleţ, fapt care cu 
siguranţă m-ar face să bolesc două zile, cu stăruinţă, 
cu acul seismografului haşurându-mi pe creier nişte 
circumvoluţiuni proaspete, sângerânde. 

Prea uşor dezamăgit, excesiv de borderline, 
pe muchia muchiei, s-ar putea spune, dar nu voi afla 
niciodată, pentru că-mi sunt, chiar îmi sunt cel mai 
bun psiholog imposibil. Şi non stop îl văd. Mă uit în 
oglinzile retrovizoare, mă uit în vitrină la Flowers, în 
tablourile din esofag, sunt acolo, ciucit. Nu va trebui să-
mi trag două palme, nu voi boli două zile, nu o să-mi 
şterg din privire delirul.

În staţie pe Memo, cele trei 25-uri opresc anapoda, 
mă urc într-unul, cobor când uşile se închid, pe schela 
viitorului centru comercial un muncitor cântă si tu 
n’existais pas, mon mec a moi, je t’aime come un fou 
comme en soldat comme une star de brouhaha.

Jumătăţi de măsură, de adevăr, de cale bătută. 
Cum ar fi oare să dorm tencuit, lipit, învelit?

Ajung. Se pare că nu s-a schimbat mai nimic. Le 
găsesc pe toate cum le-am lăsat, fix unde le-am pus, nu 
s-au mişcat un milimetru, niciodată nu beau cele trei 
cafele, doar mi le fac, le miros, aroma lor mă alintă, 
sticle datate, rafturi întregi de jur împrejurul bucătăriei, 
cafele păstrate ca nişte vinuri în pivniţe răcoroase, când 
mă simt cel mai puţin singur, singur de unul singur, mă 
uit la ele, îmi dă o senzaţie de clarificare şi seninătate. 
Gândesc limpede, văd viitorul apropiindu-se desuet, în 
ritm de menuet, cu viteză neglijabilă. Nu s-a schimbat 
nimic. Mai miroase încă a somn. Acest pat pentru două 
persoane ascunse într-una, iau perna pe nepregătite 
cu pumnul, îi trag o palmă cutărui bărbat, nu ştiu de 
ce mă tot strâng aşa nebuneşte în braţe, nu-s decât o 
mogâldeaţă de carne, când moale, când stafidită, curând 
o voi sufoca, va plezni, vor ieşi dinăuntru toate căpuşile 
împănate cu măr din bucătărie, mă vor muşca de sfârcuri 
în forfote line, cu bucurie. Bune ar fi toate mănuşile de 
unică folosinţă pe care le-am înnodat.

 Mă trezesc, râd şi trag pe stânga. Visez o femeie 
cu părul ţiclam şi fesele generoase la pândă la coadă la 
Sora, şi-a cumpărat o măslină, smochină, e mov, crudă, 
un leu pe tocuri. Înghit în sec şi trag pe dreapta. Un tip 
s-a urcat pe banda rulantă, se crede produs de serie şi 
dansează gol step. Înghit a sec.

Mă trezesc. Ar fi bine să dorm pe spate. Pereţii 
se scurg într-o substanţă gelatinoasă budincă de vanilie 
diluată îmi picură şi pe frunte direct din tavan totul 
curge piciorul îmi intră-n parchet o mlaştină galbenă tot 
mai moale îmi urcă şi mă pătrunde cu insistenţă o simt 
pe sub piele îmi intră în oase până la măduvă până la 

vidul de dincolo de.
Mă trezesc. Tavanul e drept, pereţii solizi, podeaua 

tare. Fac două duşuri, îmi fac trei cafele, mă fac toată 
seara că plouă. Deschid o secundă fereastra, se pare că 
plouă, deci da.

Măresc pasul în gând. Impresia că plutesc în azot 
se transformă vag în senzaţie, devine tic şi, treptat, 
certitudine. Pun de o parte persoanele neîntâlnite, 
persoanele care nu mă salută, persoanele care n-au vrut 
să se întâlnească şi niciodată cu mine, pentru că mi-au 
promis & apoi m-au făcut insistent, însă eu n-am fost 
decât oribil de sincer şi de minţit, aşa cum doar ele pot 
face, cu farmec şi graţie, cu prostie şi tact. 

Mi-e frică de mai ales un lucru. Voi vrea să 
fiu mereu îndrăgostit. Ar putea să-mi ajungă mereu 
începutul, uitarea de mine, şi tachinarea, şi tatonarea, 
speranţa stupidă, paşii de pus între piedici. Reducţii 
aiurea. Mă iubesc într-un asemenea hal, mă visez numai 
pe mine mereu, începutul, mă fac singur în vis. Alerg 
în vid. Un pas, o viaţă, un car mortuar, împing între 
paranteze tot jegul. 

Sunt eu, mizantropul. Sunt foarte comic probabil, 
mă las de izbelişte, nu râd la urmă, de fapt cine râde 
şi plânge din start, o face de unul singur, mai crunt, 
bine şi mult. Aş născoci autistul închis toată viaţa în 
pod, un liftier tâmp ce decide să nu mai deschidă uşile 
ascensorului. Să trăiască şi el. Mizantrop, mis en trop, 
pus în prea mult, în prea multă substanţă şi lipsă umană.

§
 
Deschid subiectul. Câteva clipe, clipele se 

îndepărtează una de alta, clipesc rar, tot mai rar. Pe 
noptieră un ceas în formă casă, la mijloc pe raft încă 
două, cu cifrele în picaj, făcute grămadă sub şase, gata 
să iasă prin cadru, din peretele de pe hol încă unul, zidit, 
curge cu două secunde-nainte, şi una mereu înapoi, cum 
sunt ceasurile de rac, bolnave de cancer pitit la stomac, 
îl aud cel mai bine. Mă văd. Şi ceasul de mână, turcoaz, 
busola pe telefon, spirala în laptop. Nu ştiu după care 
mă iau. Pe balcon, la postul de observaţie. 

Să vizionez. Luna pe cer. Oamenii sub. Trotuare 
ticsite cu cauciucuri de biciclete, rotiţe de cărucioare, 
tălpi de mocasini, tocuri de sandale şi perniţe de câine. 
De, de ceva, niciodată cu cineva. 

Sunt absolut singur, ce noutate. Niciun gândac, 
niciun păianjen triunghiular în vreun colţ. Mi-era cald în 
bucătărie. Balconul ăsta imens gol, gata să cadă cu mine 
cu tot. Şi de ce n-ar cădea? Nimic nu mă ţine, susţine, 
reţine. M-ar împiedica s-o contactez bine pe mama 
pământ balcoanele celorlalţi. M-ar salva inamicii. M-ar 
salva, inamicii.

Mănânc pe balcon. Am gătit. Ceafă cu ceapă la 
gril. Mănânc pe balcon. Vreau să fiu scriitor. 

M-aş dezbrăca de haine şi piele şi carne, cu oasele 
curăţate m-aş freca de balustradă, ca de un xilofon. Ar 
ieşi la iveală un marş mortuar cu reminiscenţe ale unui 
cântec de leagăn, reorchestrat special pentru păsările 
din faţă. Frate Iacob, Frate Iacob, nu dormi, nu dormi, 
du-te şi trage de clopot, lasă-te ridicat, la cer ca de-un 
balon de balcon agăţat, lasă-te coborât, la pământ cu 
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nesaţ,  nu adormi, trezeşte naibii mulţimea. Clopotele 
sună, stareţii se adună. De ce să nu dorm? Clopotele 
sună, femeile ţopăie, râd pe sicriu, nasc. Nu te mai 
trezi, clopotele sună, clopotele tună, mulţimea se adună, 
furtună la orizont, soare negru cu dinţi. Un rânjet solemn 
şi măsurat. Feierlich und gemessen.

Paharul de vin pe balcon. Ascult radio classique 
de zor. Întâia simfonie de Mahler, mişcarea de bon ton. 
M-ar salva inamicii. Paharul de roşu ca racul, acest 
balcon gol. Mi-aş dori să fiu dirijor.

Mă scald în impresia rece, răcoritoare şi răcoroasă, 
că sunt filmat pe la spate, filat.

Gândul să pun pe facebook banalităţi gen depinde 
numai de noi, de tine, ce anume nu ştiu. Lucrurile de 
mult nu mai vin de la sine, lucrurile vin de la tine şi de 
la mine, dar, mai ales, pleacă. Un status amar, nu daţi 
like, n-o fi de bine: cel mai bine ar fi să mă culc de tot. 
să visez de tot. să... 

Mă gândesc serios la ce aş putea face în seara asta. 
Mă simt parcă mai singur de obicei. Nu foarte. Şi mă 
gândesc serios la ce aş putea face. Să scriu toate astea. 
N-o fi textualism retro. De ce? Că pur şi simplu doresc, 
am o dorinţă de nesastisit, să scriu toate astea. Să le 
compun. Să mă simt filmat pe la spate, prin faţă, frontal. 
Când viaţa ştiu sigur e în cu totul de tot altă parte.

Ca un avion kamikaze, ca un avion gol, melancolia 
păleşte craniul meu din oţel hipertestat, hipersensibil, 
hipersticlos, aud neuronii cum iau foc aruncându-se 
la picioarele mele în gol, întreg trupul se prăbuşeşte 
se scurge în tălpile zob un praf şi o pulbere fină se 
năpusteşte pe străzi le spală de flegmă de sânge de fiere.

Deschid uşa celor 12 m² în care mă voi culca sper 
de tot, îmi aduc aminte cum anul trecut, seară faină, mă 
plimb, tăbărăsc la fosta locaţie, Taberei, deschid cumva 
uşa, aprind lumina, pe pat, cu pupile imense, lascivă, 
eugenia de cacao. Serus, ajuns-ai cumva? Nu văd bine, 
halucinez cu brio. De-atunci îl dau într-o parte, în lături, 
împing în lăturile de cu seară talentul femeii de-a stinge 
tot cheful şi stau strivit în tarele capului şi rămân cu 
farmecul ăsta nefolosit, al meu, aruncat la gunoi, ca un 
bumerang înapoi mi s-a-ntors totul. N-a meritat niciun 
efort, absolut, o să mi-o fac singur, deja mi-am făcut 
operaţie de schimbare de zodie nefunestă. 

Patul. Mă sună mama, cum pică din senin curentul 
şi lasă o jumătate de Clujeusis în beznă, la fel mi-a 
picat mie nevoia să mai răspund la apel, să dau raportul 
în silă, din obligaţie. Trezirea, populaţia globului s-a 
înjumătăţit.  

Cum ar fi oare să dorm între jumătăţi de măsură, 
de adevăr, de cale bătută? 

Păstrez între paranteze rotunde trecutul, închid 
între paranteze pătrate prezentul, aştept între cele mai 
şmechere acolade ce va să vină. Trio letal, vital, mortal.

Mă dau la o parte pe mine şi te găsesc pe tine. Te 
dau la o parte pe tine şi mă găsesc pe mine. 

Stau în pat în faţa monitorului întuneric mă uit la 
luna de pe desktop înalţ capul spre uşă la fel noaptea mă 
tot uit în microtrezirile coda fostului vis mă uit înspre 
uşă e beznă mă uit înspre uşă de parcă mult mai departe 
în timp aş privi toată ziua joc teatru de unul singur.

Mă dau la o parte pe mine şi mă găsesc pe mine.

Voi face kilometri cu timpul. Mă zvârcolesc 
întruna: zece piruete pe oră, zece ore de somn, adică 
o sută de metri – dacă talia mea n-a depăşit metrul. Şi 
cel mai probabil n-a depăşit. În zece nopţi, am atins 
kilometrul.

În numele tatălui, fiului, sfântului vid, mă rog 
ţie, Morfeu, să nu mă trezesc dimineaţă, să pierd cheia 
de la şifonierul din lumea de dincolo, căptuşit cu 
mirodenii fantastice, bune de aromit elefanţii călare 
pe şoareci, florile carnivore şi tipii înalţi, predispuşi la 
schizofrenie, parola de bun venit înapoi, de rămas bun, 
să nici nu existe o cheie, să nu existe ideea, să nu mai 
deschid ochii, să nu. Cel mai bine ar fi să visez de tot, 
până la capăt. Morfeu, dulapul cu pastiluţe în formă 
de litere stacojii. Te rog în fiecare noapte să dispar. Te 
implor ca un copil ce vrea să primească de ziua lui nişte 
superputeri. Învineţit Morfeu, întoarce-l pe Hypnos din 
drum înăuntru, ca un copil ce visează că taie de ziua lui 
nervul optic al tatălui, smulge apoi cordonul ombilical 
dintre sexe şi oricât ar fi de lovit peste ochi de orbul 
său genitor, nu iartă nimic, n-are niciun regret, nicio 
mustrare de cuget.

Un exerciţiu de nerecunoaştere desuet.
Întrezăresc patru picioare de scaun din Polus, o 

cergă numaidecât roşie, cuvertura din camera unde am 
fost conceput, acasă, la stradă, o pereche de pantaloni 
crem din liceu puşi pe spătar, un tricou roşu, biroul 
în alb-negru, caietul intact, peniţa neîncepută, carafa 
umplută la maxim cu sucul de mere din Billa pentru 
visat mult şi bine, keep dreaming, Johnny Dreamer. 
De-o parte şi de alta, oglinzile stau nemişcate, nu s-au 
scurs deloc pe parchet, în dreapta, la dreapta corpului 
meu dezgolit, a pernei pe care nu ştiu de ce o strâng 
aşa nebuneşte în braţe, nu-i decât o mogâldeaţă de pene, 
când moale, când smochinită, curând o voi sufoca, va 
plezni, vor ieşi dinăuntru toate păpuşile împăiate cu păr 
din copilărie, mă vor muşca de sfârcuri în hohote pline, 
la dreapta oglinda stă ţintuită-n perete, nu zice mâr, două 
piroane de-a stânga şi de-a dreapta sticlei, m-aşteaptă 
să mă postez lângă ea, răstignitul cu mâinile răşchirate 
pe var, n-o pot îmbrăţişa, cu pieptul pe piept, cu sexul 
înfipt, are dosul şi marginile de pal negru, în faţa-i ei, 
din stânga biroului, înconjurându-l, oglinda pereche 
fixată-n dulapul glisant o priveşte cu fiecare punct al 
celor 0,90 m2, un ochi de dulap holbându-se la un ochi 
de perete, cu atâta convingere şi stăruinţă nemişcătoare 
că pot vedea cum exact la mijlocul distanţei, din 
firişoare de praf în toate culorile, mi se formează trupul 
de oase, carne şi piele, aşa cum l-am lăsat nu de mult, 
aplecat spre, peste caietul de scrijelit cu peniţa. Văd. Am 
făcut ochi. Pot să-i rotesc 30 de grade la stânga, 30 de 
grade la dreapta, pot să-i cobor, să-i ridic, pot să-i smulg 
naibii din cap, revelaţie, pot să-i arunc sub marele pat, în 
cuibul de praf, să pun maimuţoiul de pluş să-i clocească. 
Pe spate.

Camera mea, lumea întreagă din cap. Când 
camera mea conţine lumea întreagă şi am energie să 
dorm sub cerul cândva înstelat. Pe cine să mai întreb? 
De ce patru? În formă de pentagon, cu steaua lui David, 
nume de fată al mamei, în colţuri, înlănţuită, mereu 
încolţită. De ce n-ar fi asta o cameră  carceră – un cuvânt 
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imposibil, îmi vine să spun, şi mi-o spun – triunghiulară, 
cu pânze triunghiulare de păianjeni triunghiulari în 
colţurile umbrite non-stop? Ştiu, m-am trezit între patru 
pereţi, pentru câteva clipe, în care nu pot clipi, ca şi cum 
pleoapele mi s-ar fi topit fără veste, aş înota gol în seminţe 
de pepene galben, acel suflu din piele, cu porii deschişi 
la maxim, căscându-se, da, gureş învolburându-şi limbile 
spiralate, papile ca nişte sfârcuri prelinse pe coapse, nu pot 
clipi, nu ştiu de ce patru şi nu cinci, de ce anume trebuie 
să fie patru, neapărat patru, văd anume, adică pe undeva 
intuiesc, dacă tot m-am trezit, şi ce-o fi-nsemnând asta, că 
tot m-am sculat treaz înconjurat de pereţi, nu de o vastă 
câmpie corală cu tuburi de orgă la orizont, pereţii trebuie, 
numaidecât patru să fie, în număr adică de patru, nu ştiu 
de ce şi cu de la cine putere, patru, perpendiculari unul 
pe altul în toate modurile şi nodurile şi codurile posibile. 
Pentru câteva clipe, în care nu pot clipi, senzaţia déjà-vu 
mă cuprinde, mă invadează cu insistenţă nesăbuită, cu 
insolenţă de nebănuit. Închid ochii.

Tiberiu DINESCU
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 ENDorphins

Am intrat în acel loc, îl pândeam de ceva vreme 
şi neştiind cum să fac să mă strecor înăuntru, stăteam 
înţepenit pe vizor ore în şir. Obişnuiam să urmăresc 
activitatea din faţa uşii mele de când m-am mutat... Ştiam 
că acolo stă o poetesă faimoasă pe care pe cât de discretă 
pe atât de pasională o găseam în relaţie cu arta, dar şi cu 
bărbaţii. Îi citeam poeziile pe bancă, în faţă blocului, şi 
mă zgribuleam tot... îşi strecura cuvintele ca nişte unghii 
bine lăcuite peste carnea mea... iar privirea ei ingenuă 
ascundea o nebunie întreagă care mă trimitea la smintiţi 
.Când urcam scările şi ne intersectam privirile, mă 
secera o dorinţă nebună, aproape că nu aveam glas să 

salut iar ea părea că nu înţelegea neliniştea mea şi trecea 
aproape de fiecare dată indiferentă ... Mă zvârcoleam 
apoi pe hol în faţa uşii ore în şir, cu cărţile ei în braţe, 
şi aşteptăm să-i aud paşii... s-o văd întorcându-se prin 
vizorul prieten. De cele mai multe ori venea singură, 
melancolică... aproape pierdută în gândurile ei şi mă 
simţeam dezarmat, nu ştiam cum să mă poziţionez vis 
a vis de aceste stări ale ei... Alteori îi auzeam glasul de 
jos, urca în vervă cu câte un domn, glumeau, chicoteau 
şi de cele mai multe ori aveau o sticlă pe jumătate goală 
în mână... Mă tulbură teribil să-i văd aşa veseli ştiindu-
mă de partea cealaltă a scenei, privitor... cotrobăind prin 
mintea-mi creaţă şi intrând în tot felul de scenarii...

Era noapte, apucasem să aud uşa descuindu-se şi 
s-o văd ieşind... avea o rochie de vară ce nu ascundea, 
se pare, nimic pe dedesubt. O priveam atent, parcă certat 
cu legea, aproape că-i pătrundeam sub ţesătură şi asta 
mă ţintuia în loc. Încercând să urc ultimele scări cu ochii 
la ea m-am împiedicat... S-a întors zâmbind şi-a zis ceva 
legat de... nici nu mai ştiu, o auzeam parcă de sub apă... 
nervos pe stângăcia mea. I-am zâmbit înapoi şi-am 
plecat ochii în podea, mă simţeam paralizat... A coborât 
alene pe scări fără să încuie după ea. Probabil merge 
până la colţ după o pâine sau ceva, mi-am zis, ştiam 
că se mai întâmplă să nu închidă şi nu de puţine ori mă 
gândeam cum ar fi s-o aştept pe întuneric şi s-o surprind 
cuprinzând-o în braţe, sărutând-o printre zmuciturile 
ei, nelăsând-o să-mi scape... Dar de cele mai multe ori 
cedam gândului nesimţindu-mă într-atât de puternic şi 
fiindu-mi frică de consecinţe...

Am scos cheia din buzunar şi am început să descui, 
parfumul ei însă mă ţintuise pe hol şi-mi simţeam 
gândurile luând-o razna... Ăsta e momentul mi-am zis... 
Acum ori niciodată... M-am întors către uşa ei şi cu o 
mână tremurândă am apăsat clanţa încetişor, timid. Am 
intrat.

  Camera era vag luminată de o lampă de masă 
ascunsă într-un colţ iar în surdină se auzea ceva jazz. 
Am intrat cu nesiguranţă neştiind dacă mai este cineva... 
obişnuia să-şi ţină musafirii şi câteva săptămâni pe la 
ea... Eu abia aterizasem de la Paris şi nu ştiam ce se 
întâmplase astfel că rămăsesem precaut, dar mi-am luat 
inima în dinţi şi cu urechile pâlnie mi-am făcut intrarea 
în camera de lucru sau, cel puţin, aşa îmi imaginam 
eu ... Aici nebunie, lucruri aruncate, cărţi pe sus pe jos 
prin bibliotecă, parfumul ei era peste tot şi pe deasupra 
câteva lumânărele stinse şi două pahare cu vin îmi 
spuneau că trebuie să mai fie cineva prin preajmă... Am 
mai făcut un pas şi-am ridicat o cămaşă de in înflorată, 
am mirosit-o adânc şi mi s-au tăiat picioarele... M-am 
îmbătat, mi-am zis, şi-am lăsat să cadă cămaşa din mână 
lângă scaunul verde de unde o ridicasem... Camera era 
în nuanţe de primăvară, cu galben, portocaliu şi verde, 
mobilă de lemn, piese recondiţionate care-i dădeau un 
aer boem... am ridicat paharul cu urme de ruj şi-am 
sorbit adânc... de parcă gustam din dorinţa ce-i purtam, 
vinul roze destul de rece m-a pus în gardă... aici mai 
era cineva, dar nu dibuiam unde-i uşa către cealaltă 
cameră... Speriat, m-am întors gata să ies... deja nu mai 
vedeam mare lucru... frica mă cuprinsese şi vroiam să 
mă ştiu pe holul blocului, cred că nici n-am mai respirat, 

desant literar 2014


