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Pãºeºte încet, de parcã pe cãrbuni stinºi ar
pãºi.

Nu se uitã la feþe de oameni, ºi nici drept în
faþã, nici în pãmânt, priveºte cumva oblic, pe
diagonalã, sã vadã spaþiul pustiu, limba ºi limbul
de trotuar, cuvintele neºoptite, zona lui dumnezeu.
Golurile din aer ca niºte gheme de lânã pufoasã,
magnetizatã. Ca niºte gheme, ca niºte globuri
încinse gata sã crape.

Încet, de parcã pe cãrbuni stinºi ar pãºi. Cu
putere. Copacii sunt eleganþi, copacii stau drepþi,
încadraþi în beton, se apropie unii de alþii. Pãºeºte
încet de parcã betonul aprins ar fi, ºi magma stãtutã
i s-ar urca pe picioare în zig-zag, însã nu, asta nu-i
decât o halucinaþie, sau metaforã goalã de sens,
la fel ca toate statuile, bibelourile ºi oasele
porumbeilor încã vii.

Deci pãºeºte încet, mãsurat, merge la poºtã.
Sau teatru sau nicãieri. Nu s-ar putea spune cât
va fi ceasul, nici dupã culoarea zidurilor, nici dupã
câinii din faþa uºilor încuiate, nici dupã mersul
norilor de pe frunte. Pãºeºte calm, de ce s-ar grãbi,
nu fuge dupã nimeni ºi probabil cã nimeni, absolut
nimeni nu-l urmãreºte. ªi, mai ales, unde sã se
grãbeascã, în braþele, între picioarele, pe umerii ºi
la spatele cui?

Pãºeºte încet, se apropie la pas de pasul
anterior. Cascã ochii. Observã cã toatã lumea se
plimbã, armate de oameni ieºiþi la plimbare, pe
trotuare nu mai e loc, vor invada strãzile, maºinile
se vor ciocni de mase compacte de mame ºi taþi
porniþi la plimbare. ªoferului nu o sã-i vinã sã
creadã, va-ncepe sã intre la îndoialã, pentru cã tot
a treia persoanã nu-i nici bãrbat, nici femeie, numai
un trup singuratic de om, dupã toate aparenþele cu
psihic intact ºi stabil, pus pe ºotii, cu toate organele
interne la fel, ca pentru toþi ceilalþi, înfometaþi,
constipaþi, însetaþi, magnific de imperioºi, cu toate
organele externe acolo, nas, gurã, piele, numai ochi
ºi urechi. Fãrã sex. O fãpturã nemaivãzutã, ieºitã
la capãtul nopþii din circ, bunã de biciuit sau cãlcat
în picioare, lovitã cu picioarele între picioare, izbitã
cu pumnul în fund, scuipatã cu 3,14 kilometri pe
orã, pânã când, iatã, ca dintr-un bloc învineþit de
argilã, se modeleazã cãlduþ Al treilea sex.

Nu se nãscuse nicio armatã de intratereºtri,
gata sã-ºi ia tãlpãºiþa direct în pãmântul nepãsãtor
ºi rece. Nu se nãscuse nicio masã compactã de
extratereºtri în devenire, gata sã-ºi ia zborul în
prima noapte la circ, pe o farfurie zburãtoare cu
toate accesoriile incluse, lansatã de un mascul în
cãlduri spre o femelã devoratoare. Nu se nãscuse
nimic. Îi privea holbându-se miopi la afiºele cu
anunþuri matrimoniale: no drums attached, no
trumpets.
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Plimbãrile astea nu îmi fac bine, dar tot el
spunea asta. Pe strãzile neumblate, pavate, se
aºtepta mereu sã-ºi aparã lui însuºi în faþã, de dupã
vreun colþ sau trup sau copac mai cochet, pe strada
Kogãlniceanu. Nu apãreau decât porumbei cu
piciorul în ghips, armate invizibile, cutii, borcane,
pungi duse de vânt. La colþul de stradã, moartea
era o femeie trecutã, sãtulã, cu sâni fãrã sfârcuri.

Nu, singur nu îi fãceau bine. Prea þâºneau
din pavaj personaje ingrate, obiecte din cretã ºi
hârtie creponatã, bune de reciclat, nume ca niºte
fiare contorsionate, bune de dus la fier vechi.
Þâºneau adjective pentru toate. Încercase ºi cu
autobuzul în care nu se þinea de nimic, dãdea
drumul barei de sprijin, apoi închidea ochii, parcã
plutea printre ceilalþi, un scurt balans pe cãlcâie ºi
dezechilibrul îi dispãrea.

Pãseºte încet, de parcã pe cãrbuni stinºi ar
pãºi. Nu se gândeºte la absolut nimic, n-ar da
nimãnui de gândit cã o face. Doar cã pãºeºte.
Pentru a þipa în gura mare cã deci exiºti, ajunge sã
faci pasul urmãtor, sã-l pui frumos înaintea celui
din urmã, sã mergi mai departe. Stinge câte-o þigarã
de mult stinsã, cu urme de foc. Pãºeºte încet, de
parcã pe cãrbuni reci ar pãºi. Cãrbuni care n-au
fost niciodatã aprinºi, niciodatã încinºi, cãrbuni
adormiþi, vulcani. Sã treci peste.

Priveºte cumva oblic, de parcã toate clãdirile
de pe strada Kogãlniceanu în formã de piramidã ar
fi, cu toþi oamenii dinãuntru gata mumii. Univer-
sitatea, Biblioteca Academiei, Biserica protestantã
tremurând parcã, din spatele statuii cu sfântul
biceps al sfântului Gheorghe nimerind balaurul
sfânt.

Pãºeºte încet, oblic, încet, ca un nebun pe o
tablã veche de ºah. Ca într-o piesã de Cehov la
care nu mai ajungi, nu se întâmplã nimic, trupul sãu
îndãrãtnic îl duce tot mai departe fãrã s-o vrea, fãrã
sã-l poatã-n vreun fel controla, totul merge mereu
înainte, nu face un singur pas înapoi. Sã treci peste,
va veni de la sine – ºi de la tine, ºi de la mine,
desigur. Când era mic, paºii erau ºi ei mici,
crescuse o datã cu mãrimea paºilor sãi. Când era
mijlociu, paºii erau mijlocii, mediocrii. Acum putea
judeca oamenii dupã compasul picioarelor, dupã
determinarea ºi ambitusul înfigerii în pavajul
fierbinte de la atâta purtat, lacrimi ºi târºâire. Acum
era imposibil sã þii pasul cu el când fugea fãrã sã
fugã, pãºind regulat. Când pãºea încet, de parcã
pe cãrbuni stinºi, rãmânea de tot în urmã. Putea
sã-ºi dea seama dacã un om era într-o pasã bunã
dupã viteza cu care îl depãºea, cu punga de
cumpãrãturi în vânt. Fãcea studii de grafologie. De
fapt el pãºea cu intenþia fermã de a lãsa urme pe
trotuar. Pentru cã nu îl urmãrea nimeni probabil.
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Putea judeca temperamentul cuiva dupã lungimea
ºi lãrgimea privirii, dupã scurtul pocnet al marelui
os numit craniu. Putea sã facã atât de multe lucruri
încât nu fãcea niciodatã nimic. Doar se privea ºi
plimba ochii. Un grafoman pe cãrbuni stinºi.

Cu suspiciune de rac, priveºte cumva oblic,
sã vadã golurile din aer, spaþiile dintre silabe, acolo
unde se-adunã cuvintele spuse cu jumãtate de
gurã, cu buza de jos, evaziv, ca niºte botniþe
corozive, emise de oameni-minciunã, bãtaia de joc,
trãdarea pestriþã, convingerea ºi încrederea ºi
tandreþea ciobitã, uitarea, cuvintele astea cumplite,
sinistre, de nesuportat: viaþa meritã sã fie trãitã,
sunt sigur pe mine, pe dumnezeu, tatã, nu-mi pasã,
þin la tine, vai, drag mi-eºti, mecanici portocalii,
apotropaic, în liniºtea serii, cum sufli? Ca naiba,
cap sec din zodia cancerului!

Pãºeºte încet, de parcã pe cãrbuni stinºi ar
pãºi. De parcã în gol.

Priveºte cumva oblic, de parcã în gol.
Numai în gol i se nasc amintirile, ca ºi cum

atunci ar afla cã s-ar fi produs cu adevãrat micul
dezastru. Începe sã plouã. ªi picãturile nu rãzbesc.
Nu rãzbesc înãuntru. Ploua ºi atunci, bãtea vântul
peste poeme, speranþe ºi planuri ºi praguri de uºi
peste care sã dai mâna. Rãmas! Bun sau rãu,
schimbãtor, inegal, tâmpit rãmas! Nu ar fi plâns, nu
ºi-ar fi pus întrebãri la care nu existã rãspuns. Nu
ºi-ar fi dat rãspunsuri la miile de întrebãri nesupuse,
nespuse, nepuse. Nu le-ar fi dibuit nimeni. Lucrurile
deveniserã mult prea simple din start, bãnuise tot
timpul cã, mai devreme sau mult mai devreme decât
ar fi vrut s-o bãnuiascã, firavele aºteptãri îi vor fi
înºelate cu premeditare, pentru cã niciodatã nu-i
prea devreme, nici dupã douã minute, cât un
cutremur în carne. Iatã pe cineva care îi seamãnã,
o ºuviþã de pãr, un zâmbet fluºturatic, o pereche
de pantaloni, ºosetele rupte. Vine ºi ziua când va
putea sã îl vadã pe stradã, în staþia Someºul, pânã
ºi necunoscuþii se vor putea privi în faþã fãrã sã-ºi

reproºeze nimic. Furtunile de praf curãþã totul în
cale, intrã sub unghii, se freacã de sânge, sparg
hematiile încã infecte. Purificare, sãpun, detergent.
Îi aruncase mai întâi periuþa de dinþi, gãsise o pungã
luatã din prima de vânt, o privise cu pieptul.

Memorie involuntarã, cleºte de smuls cuie din
apã. Inima cum se scurge pe stern ca pe o
scândurã geluitã. ªi dã timpul nu înapoi: înainte,
mereu înainte. Acolo e viaþa. La dreapta complet
împrejur! Avea o premoniþie voluntarã. Ca în acea
dimineaþã de mai când se trezise îndrãgostit. N-o
ºtia decât el. Va veni, poate venise deja dimineaþa,
se va trezi mai senin ca vreodatã, nou ºi din nou
peste cap de îndrãgostit. E 1 Mai, zi disponibilã,
câmpul cu..., reuºi sã ºopteascã. N-o mai ºtia decât
luna ce-i sparse geamul ºi de-acum pe acolo intra
soarele.

Da. Plimbãrile astea îmi fac bine. ªi tu singur
þi-ai spus-o. Dar tot el spunea asta. Numai cã nu
era singur. Aºa cum într-o zi despicase gustul de
materia ciocolatei, ºi nimãnui altul nu i-o putuse
împãrtãºi, acum închegase o certitudine cu viitorul.
Nu îºi putea explica. Nu visase. N-avea cuvinte,
n-avea chef sã le aibã. Venea de la sine. ªi sinele
ãsta poros îl cuprindea ºi mângâia strâns în braþe
pe încã unul, cu tãlpile gâdilate.

Zi fericitã, la fel ca oricare alta,
în orice punct ºi moment al ei s-ar afla.

Sã treacã mai repede spaþiul ºi timpul, pe
strãzile neumblate, mai lãturalnice, paºii mai lenþi,
pe cãrbuni stinºi ar pãºi, cu putere, de parcã în
plin, tot mai lenþi, pânã când are impresia cã de
fapt trotuarul se miºcã ºi el stã pe loc, niciodatã nu
a fost altfel.

Pãºeºte încet. Foarte încet. Insesizabil.
Aprins.
Pãºeºte, priveºte, pocneºte fantastic din

mâini, cu degetele de la picioare, cu tot trupul izbit
de pereþi.


