
Iacătă-mă-s în târg la Ieşi! Încerc să mă adun,să-mi adun laolaltă poemele şi să-mi termin volumul.E bine. Mă pot dedica în sfârşit eului meu profund,vorba vine, cel pus mereu între paranteze, dincolo decronici, studii academice, traduceri şi alte parazităriingrate. A trecut jumătate din rezidenţă şi mă simtacasă. Dar nu asta contează.N-am apucat să fac un lucru. Aşa că azi mă duc înCopou să-mi inaugurez hamacul. Că doar special pen-tru Iaşi l-am pus cap la cap – materiale din cele maialese: sfoară de rafie de acasă, cârlige de oţel din mall,chingi portocalii dintr-o benzinărie şi pânză dusă lacroitor. Cam scump. Dar nu asta contează. Mă duc înCopou, după cum ziceam, să-l inaugurez. Nu Copoul,hamacul. Adică vreau să-l atârn de doi copaci maivânjoşi. Nu de teiul lui Eminescu, se înţelege. N-amsfoară de aşa ceva şi, sărăcuţul, e cam izolat, ca vai deel în singurătatea-i. Bătrân, are 259 de ani conformunei plăcuţe. Oare în fiecare an cineva îi scrijeleşteanii în piatră, sau vântul, în marea lui bunătate, mă-tură cifrele vechi la soroc, lăsând loc următoarelor,pitite pe dedesubt, să iasă la suprafaţă? N-am de undesă ştiu. Ce-i sigur e că n-o să-mi pot prinde hamaculde el, oricât aş vrea.Mă iau şi mă duc în Copou, cu rucsacul în spate,trec pe lângă La Plăcinte, TimeOut, Friends, le-am în-cercat pe fiecare de când sunt aici, poţi mânca tradi-ţional sau pe fugă, la umbră, la bulivar. Ce-i drept ec-am nimerit o arşiţă de nu-i adevărat, îţi intră căl-dura în oase, nu alta, şi parcă văd c-o să-mi joace soa-

rele-n cap după-masă. Urc spre Copou, traversez,caut peticele de umbră pe trotuar, Titu şi parcul ce-ipoartă numele, în apa fântânii arteziene trei ţigănuşise scaldă de zor, poate că dacă mi-aş lungi urechile arpicura încet Auraş, păcuraş, scoate apa din urechi, că
ţi-oi da parale vechi, n-au nicio treabă, câţiva studenţitolăniţi pe băncile din apropiere se uită pe jumătatematuri cu dezaprobare, pe jumătate copii nebunatici,li s-ar alătura şi nu prea. Simt că mă paşte o insolaţie,bine mi-ar prinde o pălărie de paie, chipiul măstrânge, dar nu asta contează, în stânga mi se iveşteprima Universitate a României, tot drumul capătăumbră, Xenopol e cocoţat pe soclu cu manta-i înspate, într-o poziţie de parcă i s-au cuibărit niscaialbine prin favoriţi, dacă nu cumva un cuib întreg,Kogălniceanu e pus pentru totdeauna pe fapte mari,întinde în zare un manifest şi caută scânteietor îna-inte.Cât despre mine, mă scânteiază dragul de soareîn ochi. Mă aprovizionez cu apă de la cişmea, sunt custicla de plastic la purtător, încă puţin şi ajung. L-amluat cu mine pe Harms, cumpărat de la Casa Cărţii,când chiar nu mai speram să-l găsesc. Abia aştept săscap de greutatea din spate, rucsacul e burduşit cuîntâmplările din povestioarele lui, şi ce poate fi maigreu de cărat în spinare decât visele altuia. Cum nuprea visez în ultima vreme, sau nu reuşesc a-miaduce aminte, o să mă mulţumesc, asta e, cu visaţiilui. Intru în parc, nu-i ţipenie de student, ţipă copiii168
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ca-n codru, soarele parcă ţiuie-n creştet.Mi-e frică să nu mă ia la-ntrebări cineva, vreunportar înrăit, nu ştiu dacă-i permis cu obiecte suspen-date, n-am văzut pe nimeni de când am venit, nu paresă fie vreo modă moldovenească. Mi-e frică să nu daude vreun poliţist care nici nu ar aştepta să mă poatăda jos din hamac, strici copacii, dezleagă, da’ iute,m-ar da pe loc afară din parc. Am mai auzit eu poveşticu hamacişti amendaţi, fugăriţi, huiduiţi, că de ce nurespectă legea naturii, că aşa şi pe dincolo. Dar niciasta nu contează.Montez hamacul de doi frasini, probabil, unul maiţeapăn ca altul, verific aranjamentul să fie stabil câtde cât, fixate încheieturile, iau cartea în mână şi hopasus.Bine, senzaţia de imponderabilitate nu îţi dă aripi,însă te face să crezi că nu mai e loc pentru obligaţii,eşti ca într-un avion de hârtie pe care vântul îl vapurta în neştire. „Blânda batere de vânt”.
***

Citesc Întâmplările ca să ajung la „Visul”. Pove-stioara cu bărbatul care visează ba un miliţian ce-lpândeşte de după boscheţi, ba că el se ascunde înspatele lor, ba că de fapt ei se mişcă. Reiau textul decâteva ori, ca şi cum aş vrea să mi-l inculc, să mi-l facrefren până la epuizare. De când am venit, habarn-am cine sunt, cel din poemele scrise de mult, amin-tirile resuscitate, visele răsucite pe toate feţele, în-toarse pe dos, mă iau în fiecare zi, trag de mine ca deun capăt de aţă, mă duc în Copou să-mi limpezescmintea, am tot amânat s-o fac şi aşa, cocoţat la câtevapalme deasupra pământului, m-am limitat la bănci,nu sunt prea multe, ce-i drept, aş putea spune că-n

labirintul ăsta cu alei englezeşti, sinuoase, sunt maimulte statui decât bănci, dacă stau bine să mă gân-desc, şi ce alta oi face o lună singur aici?Brusc, în peretele drept, cum ar veni, al hamacu-lui, se aude sunetul tipic de poliester sfâşiat. Mă uit,e-n formă de gemuleţ. Nu-i a bună. Ba chiar şi-un per-vaz proaspăt vopsit. Nu-i rău, n-am ce zice, dar nu mămir pe cât aş putea. Ce-oi face, hai să deschid larg fe-restruica, dacă tot am.Şi când o fac, ce să vezi? Bucăţile de ciment careastupă scorburile din teiul secular început de ciu-perci pică pe caldarâm, copacul clipeşte şi, ca dintr-olampă fermecată un spirit, apare Eminescul teiuluiînfăşurat în manta-i, nu ştiu ce să mai cred, ba e ca şicum s-ar fi coborât direct de pe soclu, ba mi se parecă locuise în tei ca într-o bojdeucă, ce-i sigur e că dinjosul parcului vine şi Veronica, se întind pe o păturăsub copac, se destind ca la un picnic de pe vremuri.Cu ţeasta prea mică, opera unui sculptor ingrat, sedeşurubează şi Creangă, el a rămas pentru totdeaunacopil. Moment în care, de unde până atunci linişteafăcuse ravagii, o pupăză începe să cânte.– Hohei, zic vouă, careva ne visează. Uite colea,între cei doi frăsinei. Lipsăşti, mă spărietule! şi Ion allui Ştefan a Petrei dă să se repeadă la mine.Dar o mână pe umăr îl opreşte. Apoi vin toţi treilângă hamac, prilej pentru Eminescu să zică:– Doamne, pârdalnic de hâtru ne-ai rămas, bădie,lasă omul în pace!Şi către mine:– Iartă-l, cinstite visător, că nu ştie ce face. Vezi tu,noi suntem parte nu din peisagiu, cum prea lesnes-ar putea crede, ci din populaţiune. Suntem locuitoricu rădăcini adânc înfipte-n beton. Dar asta nu însem-nează că nu ne putem desprinde din când în când să169



mai facem oleacă de mişcare. Te anchilozezi tot stândacolo, în soare, pe ploaie sau vânt. Coafura rezistă,nu-i aşa, Veronicuţă? De mai adoarme vreunul înapropiere, iute sărim în visu-i şi ne rugăm să nu setrezească prea curând. Aici, la umbra teiului ăstuia,despre care se spune c-ar fi al meu, îi cel mai bun loc.Aici bântui ca-n codru, nu-ţi are nimeni treaba. Aitoate condiţiile.Pe măsură ce poetul îmi vorbeşte de parcă ne-amşti de-o viaţă, pietricelele mozaicului cu versurile din
Dorinţa se ridică în aer, şi pot privi „armonia/ codru-lui bătut de gânduri”.

***
Hamacul mă înfăşoară ca un giulgiu verde. Pe ju-mătate adormit, privesc prin lucarnă cum se smulgde pe socluri statuile şi umblă. Ca şi cum cineva i-arfi spus fiecăreia, după trei zile, ridică-te şi umblă. Maiîntâi stingher, ca oamenii în carne şi oase ce reînvaţăsă umble după trei săptămâni cu piciorul în ghips.Doar că aici trupurile au fost de la mai sus de brâu înjos în ciment. Acum se desprind, suporturile crapă,cedează. Tropot de paşi. Întâi stingher, apoi tot maifiresc, fantomatic. Se vede cu ochiul liber că făpturiledevin tot mai uşoare. Stau să se evapore.Asta-i, Copoul se umple cât vezi cu ochii. Unele vincu tramvaiul. Din faţa casei memoriale, Topîrceanuse desfiletează domneşte, urcă pe tocuri, la costum şipatru ace, saşiu ca mai ieri. Statuile prind viaţă cuzecile, în Iaşi oricum nu ştii niciodată când poţi daziua-n amiaza mare de o statuie vivantă, sunt o gră-madă, la tot pasul, başca dublurile, aşa că nu ar fi demirare să se amestece printre studenţi sau trecători.

Fac parte nu din peisaj, ci din populaţie, vorba ceea.Vin spre Copou în valuri, statuile de la Universitate,profesorii eminenţi grupaţi pe două coloane faţă înfaţă, Eminescu gardian al bulevardului Carol, ce stăca o strajă de noapte pe mijlocul drumului de lângăbibliotecă. Vin voievozii de vizavi, apoi Lăpuşneanu-ochi-de-oţel, parcă stând să urle pe toţi vă descăpă-ţânez, Moţocilor, vine Cuza din piaţa Unirii, mai fer-chenzuit ca un fante, vin Kogălnicenii, vin Alecsandriiiveşnic tineri şi ferice, vin primarii Pogor şi Gane pri-vindu-se în unghi drept, Celibidache cel ţintuit în spa-tele gardului de la filarmonică, vine Miron Costin cupana înfiptă în piept, vine Dosoftei de la casa lui cucoloane din pământul veacului XVII, vin toţi ceilalţi,de pe străzile mărginaşe, din uliţele necunoscute, ne-umblate, necercetate, vine şi Ştefan din faţa PalatuluiCulturii şi-i întrece pe toţi în galop. După urcarea sprelocul de întâlnire, nu-i niciun Aprod Purice să-i ţinăde scară, şi bărbătuşul se uită bezmetic în jur, nici numai coboară, e una cu calul, făcuţi sunt din aceeaşibucată de bronz.În tot acest timp, eu rămân pitit în hamac, învelitca într-un balansoar dat peste cap, din a cărui fere-struică privesc în speranţa că nu mă vede nimeni: cemai popor de personalităţi la Hora Unirii, cum încon-joară prea-înţelepţii obeliscul din buricul Copoului,cu leii trăgând de zor cu ochiul. Probabil că pentru eisunt o imensă omidă verde suspendată între doi fra-sini, gata să mă transform în fluture de noapte. Darasta nici nu mai contează.Brusc, ceva mă hâţână, bate vântul, din toatepunctele cardinale cineva strigă întruna trezirea, pă-mântul se cutremură sub mine, copacii sunt ca niştearcuri.
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– Ce faceţi, domnule, n-aveţi… ce faci, mă, n-ai voiecu hamacu’ în parc, îs copaci seculari, ocrotiţi, fru-moşi, protejaţi, dă buletinu’ să scriu amenda!Eu, mă uit în sus ca pocnit în moalele capului, nupricep, mă codesc, o fi şi ăsta vreo statuie umblantă,îmi zic, da de unde, şi unde-or fi restul, din nou e plindoar de copii, role şi trotinete. Mă dezmeticesc. Începsă bâigui. Ba c-am venit special pentru, ba că s-a-n-tâmplat să, ba c-am crezut că. La repezeală, nici nu-migăsesc buletinul. Scap ieftin, omul nu pare să fie sigurdacă hămăceala e nepermisă, după cum nici eu nu aşputea să jur dacă visez ori nu.

***Stau în parc până la ora când păsările vin să seculce. Fac un scandal monstru. Ca la un semn, toatestatuile se întorc în tăcere pe socluri, cu capetele ple-cate, mi le imaginez împietrind în aceleaşi poziţii.Toate statuile, mai puţin una. La lumina felinarelor,îl zăresc pe Creangă îndreptându-se spre umbra lăsatăde hamac. Un licăr îi joacă fără astâmpăr în privire.
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