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Armãtura de idei a morþii
Adam stãtea drept în marginea pãmântului, sprijinind
moartea ca pe o casã înaltã cât nouã ceruri. Trecea Eva pe acolo,
mama Eva cea curioasã, înþolitã ºi încã frumoasã ispitã ºi-i zicea:
„Ce face tu, bãrbate, aici? Sprijini cerul sã nu se dãrâme?”
„Da, femeie!”
„Ei, ia treci tu acasã ºi cultivã pãmântul ºi hrãneºte
animalele!...”
Adam a mers la treburi, iar casa de aer, înaltã cât nouã ceruri,
s-a dãrâmat.
Cam în acelaºi timp, undeva, pe câmp, Cain îl ucidea cu
piatra pe Abel. Glasul sângelui primului mort striga cãtre
Dumnezeu.
ªi a fost ziua a doua, a treia; a câta zi era?
Viaþa adevãratã este egalã cu înþelegerea veºniciei morþii.
Aflu cã a murit, pe-o stradã din Mãcin, prietenul meu
lipovean Nichita Lazãr. Era blond, tânãr profesor de rusã, avea o
nevastã blondã, minionã ºi frumoasã ºi mai avea la ºcoalã doi
copii blonzi. A cãzut din senin în mijlocul strãzii ºi a murit
prietenul meu Nichita cu care nu vânasem lei, dar cu care am
pescuit timp de trei ani cleni ºi scobari pe râul Baraolt din oraºul
Baraolt.
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Definiþie: Ort – Monedã pe cale de dispariþie.
Te plictiseºti? Te simþi inutil? Scrie scrisori lui Dumnezeu.
ªi-apoi, spune-mi ce-i scrii lui Dumnezeu ca sã-þi spun cine eºti.
Dacã viaþa bolboroseºte scurt, moartea bãlteºte mult. Ce
mult? Bãlteºte la infinit.
Moarte ºi lacrimi – nimic în comun. Poate, viaþã ºi multe
lacrimi. Moarte ºi apatie. Viaþã ºi îndoieli înlãcrimate. Moarte –
apatie ºi certitudine. Viaþa înseamnã mici transformãri. Moartea
înseamnã miºcare veºnicã.
În pãdurea de la marginea oraºului o veveriþã sare din
creangã în creangã, iar într-un tufiº, sub un covor de frunze
uscate, o tabacherã de argint adãposteºte de ºaizeci de ani un
fragment de moarte din ultimul rãzboi mondial.
Alexandru Grigore, poet veºnic tânãr: „moartea mai curatã
ca armura de in”.
Moartea ca o plutire într-un cub cu latura infinitã, un cub
dintr-un beton mai tare decât granitul ºi decât bazaltul.
Tragismul calm ºi continuu – principiul care duce la
seninãtatea tragicã ºi infinitã a morþii.
Sã arunci, sã distrugi, sã arzi un manuscris nu te-ai încumetat
niciodatã; sã-l uiþi însã cu bunã ºtiinþã printre hârtii o faci
frecvent. E un mod de a alege pentru o carte o moarte mai puþin
sigurã.
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Moartea nu suportã posesive. Nu e a mea, nu e a ta, nici a lui.
Noi toþi suntem ai ei. Animale, vegetale, minerale îi aparþinem
dintotdeauna pentru totdeauna.
Þurþurii de sub streºini ca un decor japonez. Într-o pornire de
vandalism, treci pe sub ei ºi rupi câte zece-cincisprezece
deodatã, dintr-o singurã miºcare de mânã. Asta a fost viaþa lor,
de o noapte geroasã. O noapte puþin mai lungã e viaþa noastrã.
Te trezeºti liniºtit, e o dimineaþã însoritã, ai o zi întreagã
înainte ºi-þi spui cã þi-o vei rezerva în întregime meditaþiei despre
moarte. ªi stai o orã cu mâinile sub cap în pat, te uiþi în tavanul
cenuºiu ºi meditezi la moarte. Vei avea o zi fericitã, îþi zici, ºi
gândurile îþi zburdã în voie la zidul cenuºiu al morþii, la spaþiul
îngust al cavoului cenuºiu din spaþiul infinit al morþii, la grãdina
cenuºie presãratã cu cenuºii flori carnivore... Dar te viziteazã o
femeie frumoasã, apoi þi se face foame/sete ºi te înfrupþi cu
chiftele, cu castraveþi ºi vodcã, iar fascinantul gând al morþii se
risipeºte ca o ceaþã...
Moartea nu e un sfârºit, nu e un început, e un mijloc de timp
încremenit într-un ocean temporal infinit.
Cum recunoºti un om bun? Dacã râde senin, copilãreºte când
vine vorba despre moarte, aceasta înseamnã cã e un om
cumsecade.
În viaþã, ideile îºi schimbã mereu forma, uneori chiar fondul.
În moarte, însã, ideile formeazã o adevãratã armãturã imuabilã.
Suntem situaþi mereu în miezul morþii. Destinul ne e
pecetluit. Tot ce mai avem de fãcut e sã gãsim clipele de poezie
ale morþii ºi sã le...trãim într-un fel sau altul.
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Ce se mai rãsfaþã muribundul! Cu câtã importanþã geme el!
Parc-ar fi primul care pãºeºte pe teritoriul morþii fãrã de sfârºit.
Cu cât e mai aproape de putrefacþie ºi de primul vierme, cu atât
pretenþia lui sã-l respectãm, sã fim impresionaþi, sã-l
compãtimim e mai mare. O singurã scuzã îi gãsim: lipsa de
experienþã pe graniþa abia perceptibilã dintre viaþã ºi moarte.
Doar lipsa aceasta de experienþã ne lasã o portiþã sã-l iertãm
pentru trufia lui.
Înþelegând cã viaþa e doar o scurtã pauzã în spaþiul ºi timpul
infinite ale morþii, înþelegi de fapt cã nu meritã sã te agiþi pentru
una sau alta. ªi totuºi, te trezeºti urându-l pe vecinul tãu cã are o
magnolie mai mare ºi mai timpuriu înfloritã decât a ta, te trezeºti
gelos pe fratele tãu cã are o iubitã mai frumoasã ºi mai docilã
decât a ta, te trezeºti înciudat cã ºniþelul din farfuria vecinului tãu
de masã e mai în sânge decât al tãu...
Viaþa, scurta zi de primãvarã a Morþii.
Cioran: „Moartea este suprema realitate în ordine negativã”.
În materie de viaþã mai poþi inventa câte ceva sau mãcar
inova. În materie de moarte, însã, nimic. În moarte s-a ajuns de
mult timp la perfecþiune.
Eseul filosofic trebuie sã aibã structurã muzicalã: de
simfonie, de operã, de ce nu chiar de operetã.
„Sã luptãm împotriva morþii!” zice hotãrât prietenul tãu
Teofil, chiar înverºunat, suflecându-ºi mânecile, ca ºi cum ar
trebui sã-i dea douã perechi de palme unui ins din celãlalt capãt
al cârciumii. „Sã luptãm hotãrât împotriva morþii!” mai zice el.
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„Sã luptãm!” admiþi tu apatic ºi torni hotãrât vin în pahare.
Iubirea de viaþã e o iubire de tip senzual, epicureic, iubire de
Don Juan. Iubirea de moarte este una profundã, durabilã, ca o
pasiune temperatã, dar bogatã ºi continuã.
Titlu: Nordul Morþii. Dar nu titlu de literaturã realistã, ci de
literaturã a absurdului sau fantasticã.
Când a însufleþit chipul de lut din Rai, Dumnezeu i-a dat
suflu perpetuu. Atunci când l-a trimis pe Pãmânt, i-a dãruit ºi
moarte veºnicã. Omul a luat cu el ºi o reminiscenþã de speranþã
în viaþa fãrã de moarte, reminiscenþã care-l determinã sã nu se
sinucidã în fiecare searã.
Viaþa – foc, de la scânteie pânã la vâlvãtaie ºi înapoi, de la
jar pânã la cenuºã.
Moartea – foc mocnit continuu, imposibil de înteþit, dar ºi
imposibil de stins.
Te smulgi din somnul greu de dupã-amiazã ca din moarte.
Cum va fi însã când nu te vei mai putea smulge nici uºor, nici
greu?
În moarte, eul individual nu mai existã, el se topeºte într-un
omogen eu colectiv. Acest lucru este o disperare pentru individ,
dar o disperare temperatã.
Odatã ajuns în spaþiul vast al Morþii, verbul a voi îºi pierde
sensul; iar tu nu ai nimic de pierdut.
O avere intratã în posesia unui om nu face altceva decât sã-i
accentueze, pânã la caricaturã, propriile-i trãsãturi. Cel zgârcit
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va deveni ºi mai zgârcit, cel generos va rãmâne fãrã chiloþi pe el,
cel deºtept se va adânci în studiu, cel prost va deveni un tembel
irecuperabil, rãul va fi bestie. Optimistul va face planuri utopice,
iar scepticul va trece foarte repede în moarte fãrã euforia omului
foarte bogat.
A reintra în moarte – o expresie fãrã noimã.
Marin Mincu, într-un poem textualist: „moartea ne excitã
apetitul cunoaºterii”. Cred cã excitaþia are loc la sfârºitul vieþii,
dacã nu pe patul de moarte, în teritoriul Morþii chestiunea
cunoaºterii fiind superfluã.
Lumea morþii poate fi oricum, numai ca lumea vieþii nu e.
Despre moarte nu se poate vorbi la prima vedere, nici chiar
la a doua...
Întrebare: câte depãrtãri au loc în moarte?
Titlu posibil: Steaua speranþei moarte.
Sã fii singur în moarte – ce utopie!
Ochii verzi ai morþii albastre...
Eva îl leagãnã din priviri pe Adam cel tolãnit pe iarba þarinii.
„Dormi, iubitul meu, îi cântã ea ºoptit, dormi, eu am inventat
moartea, în felul meu eu am inventat moartea ºi ne vom odihni
curând, ne vom odihni în veci în loc cu verdeaþã, unde nu e
durere, nici suspin!”...
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Un rege de carton
Viaþa ca o fereastrã. În patrulaterul ei se aflã plante vii, pomi,
roci, prin acest cadru trec pãsãri, animale, oameni. Dar dincolo
de cele patru laturi ale ferestrei se întinde la infinit ordinea
încremenitã a morþii.
În decembrie 1888, Nietzsche suferã un atac cerebral pe o
stradã din Torino. Supravieþuieºte, dar nu mai e acelaºi om.
Umbla pe strãzile oraºului italian perorând: „Fiþi fericiþi! Sunt
Dumnezeu. Mi-am luat aceastã înfãþiºare”. El chiar era
Dumnezeu, dar nu al oamenilor vii, nu al vieþii, ci al morþii. El a
fost alesul care umbla mort printre oameni vii. Cu doi ani în
urmã îi scria lui Georg Brandes: „O filosofie ca a mea este ca un
mormânt – nu mai poþi sã coexiºti cu ea”. Aºadar, în 1889 era
deja mort: moral, psihologic. El, ºi nu Dumnezeu. Cã nu putem
spune cã era viu când o întreba pe sora sa: „N-am scris eu niºte
cãrþi?” De altfel, el însuºi recunoaºte cã e mort, o scrisoare din
ianuarie 1889 semnând-o (ce ironie!) Crucificatul; el, care
scrisese atâtea fraze rele despre Iisus.
Eºti cuminte în moarte; de altfel, nici nu poþi fi altfel decât
cuminte în moarte. Dezavantajul enervant este cã nu le poþi arãta
acest lucru celor vii, care sã te aprecieze...
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Proverb românesc: „Revãrsatul zorilor nu þine toatã ziua”.
L-am putea traduce prin: Viaþa nu dureazã o veºnicie. ªi am
putea completa: Moartea, da!
În faþa morþii toþi suntem la fel de proºti, de sãraci ºi de
nevolnici.
Viaþa e minunatã, îþi zice prietenul tãu Teofil. Cum va fi
moartea? Vinul roºu e foarte bun, îþi mai zice prietenul tãu cel
mai bun. Cum va fi însã moartea? Iubirea, mai ales iubirea
împãrtãºitã, e minunatã. Dar moartea? Dar moartea?
Unde se sfârºeºte pajiºtea verde cãlcatã în picioare de
oameni ºi de animale începe câmpia neagrã ºi infinitã a morþii,
pardositã cu suflete moarte.
Cioran scriind despre suicid, desperare, neant, moarte,
insomnie, suicid, singurãtate, desperare, absurd, neant, moarte...
Dar deloc scrâºnit, ci scriind lin, ca despre creºterea
potârnichilor în zonele colinare. Iar din spatele paginilor apare
mereu râsul clovnului Jaques: „Ha-ha-ha!” ºi „Hi-hi-hi!” râde
clovnul fãrã vârstã, fãrã chip ºi fãrã viaþã personalã.
Lespezile, solzii morþii.
Moartea e locul în care faci tot ce nu vrei.
Astrul morþii ca o uriaºã sferã de marmurã neagrã emanând
compacte raze întunecate.
De la un timp, soarele îþi mai stinge un nerv. Vine apoi ploaia
ºi-þi udã un nerv pânã þi-l atrofiazã. De la o vreme, ºi gerul îþi
omoarã vreun nerv. Tot aºa, apare o femeie în viaþa ta praf ºi
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pulbere ºi-þi amorþeºte toþi ceilalþi nervi. Nu mai existã durere,
nu mai existã durere, nu mai existã durere. Treci dincolo cu ochii
vii ºi cu nervii morþi.
Cãsãtoriþi definitiv cu moartea, ne amãgim cu luna de miere
care e viaþa ºi ne trezim cã a trecut foarte repede ºi ne jelim cã
n-am învãþat câte am fi vrut dupã cum n-am fãcut câte am fi vrut.
„Vai! Vai! Vai! Ochii mei, unde sunt ochii mei?” se tânguie,
important, muribundul, estetul, cel care a dat note pictorilor,
fotografilor, arhitecþilor ºi femeilor tinere de la recepþii
simandicoase ºi de la parade ale modei. Bãtrânul Borges
mângâie mãciulia de aur a bastonului sãu alb, îl priveºte din
adâncul Câmpiei negre, zâmbeºte ºi-i rãspunde alb: „Vai! Vai!
Vai! Unde sunt ochii tãi?! Ochii tãi sunt în punctul negru din
mijlocul creierului tãu negru de metastaze. Ochii tãi! Vai! Vai!
Vai!”
Se aglomereazã mãnãstirile ºi e de neînþeles. Dumnezeu îi
place pe oamenii care procreeazã, muncesc, se veselesc ºi
pãcãtuiesc. Cu aceºtia, Dumnezeu are o relaþie normalã, o
simbiozã: ei pãcãtuiesc ºi se cãiesc, iar El îi iartã. Într-o lume de
mãnãstiri pline de cãlugãri bãtând pãmântul cu fruntea din zori
ºi pânã seara ºi de seara pânã-n zori, Dumnezeu s-ar plictisi, aº
zice cã s-ar plictisi de moarte dacã n-ar fi nemuritor.
Singurãtatea profundã a celui îmbogãþit brusc, într-o
aglomeraþie fãrã precedent, al cãrui nucleu e chiar el.
Poem concentrat de Gheorghe Grigurcu: „Tãcerea nu-ºi
gãseºte/decât o singurã expresie/precum Moartea”.
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A avut un accident, a stat în comã câteva zile, iar acum te
priveºte cu aroganþã, cu un aer superior. Probabil cã aºa te-ar
privi un cimpanzeu dupã ce ar vedea scena groparului din
Hamlet.
Nici n-am terminat de rostit în gând cuvântul moarte (adicã
moar-te, m-o-a-r-t-e), cã primul vierme m-a ºi vizitat intrându-mi
falnic ºi stãpân pe sine pe-o narã ºi urcând zelos spre creier, spre
locul în care a rãsãrit cuvântul moarte, adicã moar-te, adicã
m-o-a-r-t-e.
Irepetabilul. Dacã nu am tânji mereu dupã el, omenirea ar
deveni un ocean de sinucigaºi.
Iadul este raiul bestiilor.
De ce sã ne înspãimânte gândul morþii? Ar trebui sã ne sperie
gândul vieþii, viaþa fiind plinã de incertitudini. Or, moartea e o
certitudine în sine.
Pentru a ajunge la simplitatea perfectã a morþii, din pãcate
trebuie sã suporþi toate complicaþiile inutile ale vieþii.
Muribundul nu e disperat atât cã va deceda în curând, cât
pentru cã atâþia alþii continuã sã se bucure de binefacerile vieþii,
adicã sã pãcãtuiascã.
Cum mori? Mori precum viºinul meu din grãdinã. A
înfrunzit la începutul primãverii, a înflorit apoi, a fãcut viºine
mari, rotunde ºi frumos aprinse la culoare. În luna iulie a început
sã piardã câte o frunzã, câte o crenguþã. Într-o sãptãmânã de
ºapte zile a devenit un viºin cu toate frunzele ºi crengile uscate.
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Stãtea semeþ la capãtul grãdinii, în amiaza de varã, când arºiþa
era mare. Motanul Laurian dormea rezemat de tulpina lui unde
mai era ceva umbrã. Dar viºinul era mort. Un cadavru de pom –
înalt, subþire ºi semeþ, dar mort.
Întrebare: noi mergem avizi spre Moarte, într-un amestec de
inconºtienþã ºi fascinaþie sau Moartea se întinde implacabilã spre
noi, topindu-ne ºi dizolvându-ne ca pe nimic?
Dacã la viaþã poþi renunþa într-un moment de nebunie sau de
disperare, la moarte n-ai nicio ºansã sã renunþi. E încã o dovadã
cã Moartea e o lume perfectã.
Melancolie, toatã ziua, melancolie. Citesc literaturã mare,
literaturã micã, vioaie, umoristicã, tristã, satiricã ºi rãmân
melancolic. Vãd la televizor meciuri de fotbal, rugby ºi box, vãd
filme de amor leºinat ºi de acþiune hotãrâtã ºi sunt melancolic.
Plouã dimineaþa, e soare dupã-amiazã, apoi bate vântul spre
searã, iar eu rãmân melancolic. Mãnânc ciorbã de fasole, beau
þuicã ºi seara mã cufund într-un dormitor plin de melancolie.
Pentru igiena ta personalã þi-ai fãcut un sistem de reguli.
Regula întâi: sã nu te enervezi! Regula a doua: sã nu te enervezi!
Regula a treia: sã nu te enervezi!
Un corb þi se aºeazã pe umãr ºi-þi croncãne la urechea
dreaptã: „Regulile sunt bune, lumea de-acum nu te va lãsa sã le
aplici. Dar va veni larga ºi lunga vale a Morþii, când regulile
acestea vor fi aplicate perfect; fãrã efort ºi fãrã sã fii obsedat de
acest lucru!”
Cerul e albastru-fumuriu ºi soarele coboarã spre Apus.
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Întrebarea cheie a întregii proze a lui Radu Cosaºu: „Care e
diferenþa dintre o carte ºi un om?”
Grãdinãritul – o metodã sigurã de spãlare a creierului. Ei, dar
filosofatul din timpul grãdinãritului!...
Ce interesant sunã cuvântul AMARILIDACEE! Dar ºi
definiþia lui e pe mãsurã: familie de plante erbacee
monocotiledonate, de obicei cu bulb ºi cu ovar inferior! Ei, dacã
are ovar inferior!...
Prima poruncã: Sã iubeºti deopotrivã fluviul Viaþã ºi Marea
Morþii în care se varsã!
Spre finalul vieþii, apare oboseala, sastisirea, pesimismul
(moderat) pentru ca omul sã nu simtã un ºoc la trecerea dincolo.
Grijulie, Viaþa! Sau poate Moartea!
Salata de vinete, o poezea.
Titlu: Idilã cu moartea.
Trecerea bruscã, dar pe nesimþite, din beþie în moarte, din
somn la minus treizeci ºi trei de grade Celsius în moarte, dintr-o
supradozã de droguri în moarte, dintr-o partidã de sex în
moarte... Iatã câte posibilitãþi de trecere linã dintr-o lume-n altã
lume, trecere care – îndeobºte – e perceputã ca o tragedie.
Cezar Ivãnescu: „moartea mea e programul meu
zilnic,/împãrþitã pe ore, o mãsor ºi-o privesc în faþã”.
Bogaþii regretã agresiv cã mor, cu gândul la ceilalþi bogaþi
care le supravieþuiesc; sãracii primesc semnul apropierii morþii
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cu multã liniºte, gãsind cã rãmân suficient de mulþi fraþi de
suferinþã care sã le continue chinul cotidian.
Vieþile mici, mari, infime, importante, meschine ºi mãreþe,
laºe ºi eroice, de cãcãnari, de regi ºi de martiri se topesc într-o
moarte mare, imensã ºi nesfârºitã în timp ºi în spaþiu.
Mi-am cumpãrat un bufon de carton. Mã simt deja un rege de
carton.
Sunt îngrozit! Ce-ar fi sã descopãr cã lumea cealaltã e o
cârciumã plinã de inºi bând bãuturi puturoase la mese de lemn
negeluit ºi unde sã nu gãseºti mãcar o sticlã de vodcã veritabilã?
Ce uºor ajungi la moarte, pe nesimþite, din vorbã-n vorbã!...
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Fanfara cultivatorilor de cãpºuni
din cartierul Progresul
Omul se naºte mic ºi fãrã minte pentru a nu-ºi aminti de
moartea din care vine. Îºi trece o parte din copilãrie fãrã sã ºtie
cã moartea existã. Apoi, se ia cu grijile derizorii ale vieþii de zi
cu zi ºi nu mai are timp sã mediteze la moarte. Când are timp,
când nemiºcarea devine starea lui naturalã îºi zice cã e miercuri,
iar miercurea nu e bine sã meditezi la moarte. Iar joi e prea târziu
deja, în zori chiar trece în teritoriul nemãrginit al morþii.
Irina Mavrodin amintindu-ºi de prima întrebare majorã: „Era
exact în ziua în care împlineam ºaptesprezece ani – pe 12 iunie
1946. Era o zi însoritã, cerul era foarte albastru, iar eu, bolnavã
de tuberculozã, mã internasem cu o orã înainte la sanatoriul
Moroieni, unde credeam din toatã fiinþa mea cã voi muri. ªi
întrebarea era simplã, aºa cum ºi-o pune orice fiinþã muritoare:
de ce trebuie sã mor, când e atâta viaþã în jurul meu?”
Îmi doresc sã fiu nemuritor doar pentru a-mi arãta
generozitatea. Dacã aº fi nemuritor, zilnic aº scrie ode celor ce
se cred nefericiþi, muritorilor de rând, celor care cunosc rar,
sporadic ºi doar pentru câte o clipã fericirea.
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Într-o duminicã dupã-amiazã, bãtrânul Serafim T., fãcând
ordine într-un sertar, gãseºte un plic galben, iar în el o bancnotã
dintr-o emisiune monetarã din urmã cu ºaptezeci ºi cinci de ani.
Când a pus-o el deoparte pentru a o economisi, cu aceastã hârtie
se puteau cumpãra o bicicletã sau douã sute de cãrþi sau douã
sute de pâini. Acum, ea e o hârtie oarecare cu care nu poþi
cumpãra nimic.
Într-o altã duminicã de toamnã târzie, bãtrânul Serafim,
fãcându-ºi ordine prin sertarele sufletului ºi minþii, cum ar zice
un preþios, a descoperit înþelepciunea de la ºaptesprezece ani. A
uitat-o pe-acolo, luat cu grijile vieþii de fiecare zi, adicã ale vieþii
de luni, de miercuri, de joi, a uitat de ea. Ca ºi bancnota veche
de trei sferturi de veac, nici înþelepciunea asta de tinereþe nu-i
mai foloseºte la nimic.
Am aflat cã vecinul meu de la Est nu mã mai suportã ºi cã
m-ar vrea mort. Atunci ar trebui, mi-am zis, sã-mi propun a
muri: „vb. intr. a înceta de a mai trãi, a deceda, a rãposa”, cum
zice dicþionarul.
Cineva mi-a spus cã nici vecinul de la Nord nu mã apreciazã
deloc, ba chiar mã urãºte ºi s-ar impune sã mor, cu zile, adicã „a
muri în mod neaºteptat, sau în împrejurãri neobiºnuite”, vorba
dicþionarului.
De vecinul meu de la Vest ºtiam de mult timp cã mã urãºte
cu o urã moderatã dar continuã, din care nu voi putea scãpa decât
în moarte: „s. f. încetare definitivã a tuturor funcþiilor vitale;
sfârºitul vieþii”, conform dicþionarului.
Sigur cã nici vecinul din Sudul însorit nu e mulþumit de
prezenþa mea pe pãmânt ºi-n visele lui cele mai fericite mã vede
mort: „care nu mai trãieºte, ale cãrui funcþii vitale au încetat”,
cum se spune la dicþionar.
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Vecinii mei din cele patru vânturi nu mã suportã. Iar eu, mai
devreme sau mai târziu, voi muri cuminte, conform definiþiilor
din dicþionar.
Existã un canal de televiziune profilat pe modã. Douãzeci ºi
patru de ore pe zi, pe ecran se perindã fete în rochii de toate
formele ºi culorile, în costume de baie, în fuste sobre,
suprarealiste sau mini... „Iatã un spaþiu al nemuririi!” gândeºte
cu voce tare prietenul tãu Teofil. „Ba, e unul al morþii din timpul
vieþii”, îi dai tu replica. Pentru cã postul este unul în care
personajele se reînnoiesc într-un ritm greu de urmãrit.
Petru Creþia: „Moartea nu este altceva decât abolirea oricãrei
oglindiri; în afarã de una – a nimicului în propriul nimic”.
Citesc într-o cronicã literarã cã poetul I.F. aduce în prim-plan
în ultima sa carte patru teme poetice fundamentale: singurãtatea,
disperarea, deºertãciunea, moartea. Dar, aici e vorba doar de o
temã – moartea. Celelalte sunt doar nuanþe, variaþiuni, teme
pregãtitoare ale morþii.
Povestea unui mort în viaþã. Acesta ar putea fi subtitlul
romanului Oblomov. Ilia Ilici Oblomov are la începutul cãrþii
treizeci ºi trei de ani ºi pe tot parcursul textului el zace într-o
toropealã fãrã sfârºit. Viaþa lui este anticamera – cu uºa deschisã
– a morþii celei veºnice. Apatia, moleºeala, trândãveala,
delãsarea, lâncezeala, toropeala, buimãceala – iatã cei ºapte
stâlpi pufoºi ai lumii lui Oblomov. Zace în pat ca într-o criptã ºi
mediteazã somnolent la problema existenþei, gãsind cã
rezolvarea acesteia se aflã în el însuºi, simþind „dureros de
limpede cã în adâncul fiinþei sale stã ascuns ca într-un
mormânt (s.m.; DAD), ceva bun ºi luminos, care poate a ºi murit
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sau zace ca aurul în mãruntaiele muntelui, ºi cã demult ar fi fost
timpul ca acest aur sã se preschimbe în monedã ºi sã circule”.
Parafrazând, am putea spune cã nimic din ce nu miºcã, nimic din
ce e încremenit nu-i e strãin lui Oblomov, lui Oblomov, cel mai
simpatic mort viu din toatã literatura universalã.
Cât de mult îi trebuie inimii sã zvâcneascã scurt,
imperceptibil, o datã ºi încã o datã ºi încã o datã!... ªi asta sã se
numeascã, pentru o vreme, viaþã. Dar cât de puþin îi trebuie
inimii sã nu mai zvâcneascã deloc ºi asta sã se numeascã, pe
veci, moarte!
Dacã te plimbi la orele prânzului pe bulevardul principal al
oraºului, zilnic vezi oameni morþi duºi pe ultimul drum. Pe la
marginea oraºului mai vezi hoituri de câini sau de pisici. Numai
mãgari morþi nu vezi, pentru cã ei se retrag în vreo râpã când
simt cã le-a venit sorocul. Parcã pentru a scuti omul de niºte
angarale indecente. Cicã, doar în rãzboi poþi vedea mãgari morþi,
ca victime colaterale ale gloanþelor, grenadelor, bombelor. Dar
poate cã mãgarii gãsesc trandafiri pe ici-pe colo ºi din mãgari (de
aur) se transformã în oameni. Poate de aceea nu vedem mãgari
morþi.
Smrt, aºa se numeºte moartea în limba macedoneanã. Ce
vrea sã însemne? Cã pentru a pronunþa moartea nu e nevoie de
vreo deschidere vocalicã? Cã trebuie s-o numim scrâºnit? Smrt
– un cuvânt închis într-un sicriu de patru scânduri/consoane mai
moi sau mai dure.
Don Fabrizio din Ghepardul, romanul lui Lampedusa, îºi
aminteºte pe patul de moarte din hotelul din Palermo, senzaþia pe
care-o trãia de zeci de ani cã fluidul vital, viaþa se scurge din el,
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încet ºi continuu, precum nisipul prin gâtul îngust al unei
clepsidre. Senzaþia aceasta îl pãrãsea pentru scurt timp în
momentele de intensã activitate, dar la primul prilej de tãcere sau
de meditaþie, sentimentul cã e pãrãsit de viaþã revenea tot mai
intens. Era iulie 1883 ºi don Fabrizio murea într-un hotel din
Palermo, pentru prima oarã cu adevãrat dupã zeci de ani.
Sã zbori aproape un veac pe fundul unui ocean de ceaþã
densã, cu un bolovan legat în spinare ca un gheb, iar la sfârºit sã
numeºti asta viaþã! Pe cât de adevãrat, pe atât de dureros e.
Un singur mort impresioneazã mai mult decât o sutã la un
loc.
Duminicã la prânz simt nevoia sã aduc un omagiu oamenilor
simpli, oamenilor de pe strada Vlad Þepeº, de pe strada Fabricii,
de pe strada Albeºti ºi de pe alte asemenea strãzi. Omagiu
oamenilor care ºtiu ce e acela un ajutor social în valoare de
unsprezece euro ºi ºaptesprezece eurocenþi, care ºtiu deosebirea
dintre o pensie de ceferist ºi una de dulgher, care gãtesc
primãvara cu spirit practic un piure de urzici, care refuzã
olimpieni sã discute despre globalizare, care nu apar seara pe
ecranul televizorului sã analizeze criza ostaticilor din Irak ºi
dinamica vânzãrilor la Bursã. Omagiu oamenilor rupþi în coate,
cu copii flãmânzi la ºcoalã, cu neveste plecate la cules cãpºuni
în Spania, cu paharul de vodcã de un leu în faþã, echivalentul a
treizeci ºi unu de eurocenþi. Omagiu oamenilor nebãrbieriþi de pe
strada Vlad Þepeº care mor neºtiuþi de nimeni, în zori, fãrã sã
deranjeze pe cineva.
Sã compromitem moartea! Sã ne batem joc de ea! S-o bârfim
în derâdere în cârciuma de la colþul strãzii cu feþele de masã
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pãtate de muºtarul scurs de lângã mititeii aºezaþi pe casoleta de
carton subþire, din zi în zi tot mai subþire, ca ºi viaþa noastrã. Sã
luãm în derâdere moartea, sã ne batem joc de ea, s-o
compromitem pentru a vedea, la timpul potrivit, cât este de
derizorie.
Cine e prea interesat de moartea altora, se trezeºte total
nepregãtit când e vizitat de propria moarte.
Daniel Corbu punând o întrebare esenþialã: „Doamne, de ce
atâtea repetiþii/pentru o singurã moarte?”
Partea frumoasã a prozei fictive este aceea cã poþi lãsa un
personaj vesel, vioi, cu un pahar de vin în faþã, suspendat pe veci
într-o viaþã fãrã de sfârºit; o viaþã de hârtie, e adevãrat, dar o
viaþã infinitã.
Moartea duºmanului meu înverºunat e atât de frumoasã cã
mã pune pe gânduri (voi muri eu mai rãu decât el?) ºi mã face
invidios.
Moartea se adreseazã în primul rând bãtrânilor din noi, chiar
dacã murim la 15, la 27 sau la 33 de ani.
Acum eºti îngrijorat cã n-ai ce pune pe masã copiilor. Ai
putea spune, deci, cã eºti preocupat de viaþã, de cele ale curvei
de viaþã. De ce curvã? Pentru cã se tãvãleºte cu toþi, mai puþin cu
tine, desigur. Cel puþin aºa þi se pare. Aºadar, în timp ce tu eºti
preocupat de cele ale vieþii, în diferite puncte ale oraºului þi se
pregãtesc funeraliile. Totul trebuie pus la punct, cicã. Nu te vor
conduce de la nord la sud, pe bulevardul care taie oraºul în douã,
vecini, puþinii prieteni, rude. Ei nu! La înmormântarea ta
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provincialã va cânta vesele marºuri funebre fanfara cultivatorilor
de cãpºuni tronconice din cartierul Progresul. Te va conduce la
loc cu verdeaþã fundaþia Îngerii Pãzitori a Jandarmeriei
Orãºeneºti. Te va însoþi cu spirit de responsabilitate Consiliul de
Onoare al Partidului Crescãtorilor de Reptile (PCR). Vor fi triste
în urma sicriului tãu: comisii, secte, asociaþii, fundaþii. ªi va
cânta vesele marºuri funebre fanfara cultivatorilor de cãpºuni din
cartierul Progresul.
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Cupola de ceaþã
de deasupra patului de agonie
Au înflorit cireºii din colþul grãdinii. Milioane de puncte albe
îþi iau ochii cu strãlucirea lor. Te trezeºti cuprins de-o bucurie
prosteascã. Þi-o tempereazã gândul cã astãzi e sâmbãta morþilor.
Ca ºi cum ieri ar fi fost vinerea muribunzilor, iar alaltãieri joia
viilor. Sã-mi înfrânez bucuria prosteascã! îþi zici. Dar pe lângã
cireºii înfloriþi trece o femeie tânãrã cu picioare lungi, o blondã
Evã a mileniului trei de dupã Iisus. E sâmbãta morþilor de foame,
morþilor de sete, morþilor de inimã rea, morþilor de infarct
miocardic...
Abia i se mai vãd ochii în fundul capului, abia mai are câteva
fire de pãr pe cap, iar inima abia-i mai bate; dar el braveazã ºi
binecuvânteazã cerul care-l apropie tot mai mult de moarte, deci
de Dumnezeu.
Uitã-te în jur, vezi totul în negru ºi nu vei fi niciodatã
dezamãgit!
Oraºele pe care le pãrãseºti þi se par moarte dupã plecarea ta.
La fel cum tu le pari lor mort.
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Lecþiile despre moarte sunt mereu tardive.
Parafrazând, am putea spune: „Daþi vieþii ce e al vieþii ºi
morþii ce e al ei!” Pentru a marca abisul ce desparte cele douã
lumi? Dar dacã taxa e aceeaºi? Ei?
Afarã ningea viscolit iar el vorbea de moartea rebarbativului
în literaturã ca de moartea unui ins agresiv, dar care uneori era ºi
expresiv în discuþiile particulare, de la om la om.
Viaþa, o luptã? Stupid stereotip. Toþi regii, toþi generalii au
visat la rãzboaie scurte ºi cu final câºtigãtor. Or, viaþa e, dacã e
o luptã, un rãzboi lung, de uzurã ºi care se încheie invariabil cu
înfrângere.
Aspiri la viaþã pentru a avea drept la moarte sau aspiri la
moarte pentru a-þi justifica viaþa? Iatã o altã „aceasta este
întrebarea”!
Cioran cel parizian (hm! din Rãºinarii Sibiului) se
autointitula „scepticul de serviciu al unei lumi care apune”. Cred
cã el, Cioran cel pariziano-sibian, e de fapt scepticul unei lumi
care agonizeazã la nesfârºit, la nesfârºit...
Eu sunt un Augustin – chiar dacã nefericit Doman – ºi gãsesc
cã „e mai grav sã greºeºti împotriva moravurilor decât împotriva
gramaticii...”
Profesorul de biologie din liceu ne spunea adesea:
„Organismul se naºte, creºte, se dezvoltã, se degradeazã ºi
moare.” ªi adãuga dupã câteva secunde: „Nu neapãrat în ordinea
asta”. Vroia sã fie hâtru, pentru cã apoi se grãbea sã precizeze:
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„Ultima propoziþie nu trebuie s-o reþineþi!” Dar eu chiar am
reþinut-o ºi mi s-a pãrut totdeauna adevãratã.
Moº Ilie Ionescu de pe Valea Vâlsanului a îmbãtrânit în casa
lui strãmoºeascã. Curãþa primãvara prunii, cosea vara lucerna,
rânea la vacã, iar toamna fãcea þuica ºi când cãdeau primii fulgi
se retrãgea la gura sobei unde bea zeamã de prune ºi, în felul lui,
medita la nemurirea sufletului. ªi poate cã ar fi dus-o la fel pânã
la vârsta lui Matusalem cel longeviv dacã n-ar fi revenit acasã
bãiatul lui de 40 de ani cu nevasta ºi cu cei trei copii ºcolari. Fiul
sãu fusese concediat de la uzina de automobile, vânduse
apartamentul de la Piteºti, iar cu banii ºi cu salariile
compensatorii a început sã renoveze ºi sã extindã casa
strãbãtrâneascã de pe Valea Vâlsanului. Din reîntâlnirea celor
douã generaþii au început sã iasã scântei, din zi în zi tot mai
multe ºi mai inflamante. Cel înþelept a cedat. Moº Ilie ºi-a luat
lumea-n cap ºi-a plecat, ca sã zicem aºa, unde-a vãzut cu ochii.
Adicã, pe Vâlsan în amonte. ªi-a fãcut o gheretã într-o râpã, cu
doi pereþi de nuiele împletite, în care ºi-a aºezat un pat din crengi
de arin învelit cu o cãpiþã de fân. ªi-a zis cã aºa cum Ioan
Botezãtorul a trãit atâta amar de ani în pustiu, aºa va rezista ºi el.
ªi-ºi repeta cã speranþa moare ultima, cã aºa auzise el la
televizorul de la cârciuma din marginea satului, într-o searã. ªi,
într-adevãr, speranþa îl însoþea pe malul Vâlsanului. Þopãia din
piatrã în piatrã pe lângã el. Dar a venit toamna, apoi iarna, iar
într-o noapte cu ger de minus 19 grade Celsius moº Ilie ºi-a dat
sfârºitul, nu ºtiu cât de obºtesc, în ghereta lui în doi pereþi dintr-o
râpã de pe malul Vâlsanului. Speranþa a plecat prin troiene în
josul râului. Cicã a trecut spre câmpie, spre Bucureºti. Umbla
lela, nepãsãtoare, cã ea moare ultima...
Camus ne propune un cerc vicios: „Din clipa în care ai
renunþat la sinucidere, nu mai ai dreptul sã vorbeºti despre viaþã”.
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Flori în stare de putrefacþie peste un mort în stare de
putrefacþie. Mirosul morþii umane amestecat cu mirosul morþii
vegetale. Noroc cã moartea mineralã nu degajã mirosuri de
putrefacþie! Pãmântul tot ar fi un uriaº hoit duhnind.
E pe patul de agonie. Trebuie sã te uiþi atent la el pentru a-þi
da seama dacã a murit sau dacã mai trãieºte. Iatã însã cã încã e
în viaþã. Se uitã la dreptunghiul luminos al ferestrei, la tabloul
mare, suprarealist, de pe perete, apoi privirea i se opreºte pe
ceainicul alb de porþelan chinezesc. Iar din ceainicul alb,
strãlucitor, se ridicã o ceaþã translucidã, cât un evantai japonez la
început, apoi cât o umbrelã, în cele din urmã cât cupola Capelei
Sixtine. Capela Sixtinã din ceaþã. Stã pe patul de agonie ºi se uitã
prin ceaþã la ceainicul alb de porþelan chinezesc, la suprarealistul
tablou alb-negru; la dreptunghiul mat al ferestrei nu-i mai ajunge
privirea.
Pe scena uriaºã se aflã doar un om cu o harfã. Bãrbatul
grizonat, cu ochelari fumurii ºi mustãþi, stã aplecat deasupra
instrumentului ºi-l priveºte cu mare atenþie, precum se uitã un
medic legist la mãruntaiele cadavrului de pe masa rece de
marmurã, ºi ciupeºte câte o coardã exact ca legistul un nerv, un
intestin, o arterã, un colþ de plãmân în care o gurã de oxigen a
rãmas captivã pentru totdeauna.
Anul în care te naºti e de rãu augur. Luna în care vii pe lume
e una blestematã. Iar ziua ºi ora în care apari orãcãind dintr-un
bazin de apã ºi sânge sunt dezastruoase. De unde ºtii? Din cei
câþiva zeci de ani în care þi s-au dovedit mereu toate acestea.
Fraza de început a unei nuvele de Hemingway: „Trenul
dispãru pe calea feratã în sus, pe dupã unul din dealurile cu
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copacii mistuiþi de foc” mi se pare valabilã ºi în tãrâmul Vieþii,
dar ºi în celãlalt, al Morþii veºnic împietrite.
N-ai voie sã fii paranoic pânã nu te-a cãlcat un tramvai în lift.
E scofâlcit, tras la faþã, cu ochii duºi în fundul capului ºi cu
tenul pãmântiu. „Îl cautã moartea pe-acasã!” a auzit pe cineva
zicând în spatele lui. Da? Îl cautã moartea pe-acasã? Ei bine,
atunci nu va mai sta. Nu va merge nici la sanatoriu, cã acolo
moartea zace de dimineaþã pânã seara. E mereu elegant, îmbrãcat
la patru ace ºi stã într-o cafenea de lux. Bea bãuturi fine, stã non
stop la o masã curatã ºi poartã dialoguri aºezate despre literaturã,
despre artã, despre politicã înaltã ºi filosofia lui Platon,
discipolul lui Socrate. Se bazeazã pe decenþa morþii, care nu va
veni aici, în cafeneaua de lux. Niciodatã nu va cãlca doamna
Moarte pe-aici. Atâta lipsã de decenþã ar fi de neconceput.
„Ce-i poþi oferi Morþii ca ea sã-ºi depunã armele?” întreabã,
deloc retoric, prietenul tãu Teofil, cu paharul de vin roºu în mâna
dreaptã.
„Suflete, ha-ha-ha! Suflete!” îi rãspunzi tu într-un târziu,
dupã ce-þi bei paharul cu vin roºu ca roºul sânge al vieþii.
Sã mor, sã nu mor?
Se scarpinã în creºtetul capului.
Aº putea sã mor acum. Dar poate cã ar fi mai bine sã mor
peste o orã, când soarele va fi în mijlocul cerului. Dar de ce sã
renunþi la viaþã în momentul pãcii pline de soare?
Mai bine ar fi sãptãmâna viitoare, când se anunþã ploaie rece,
de lungã duratã. Ei, dar ploaia înseamnã rod, belºug, bogãþie. ªi
cum sã mori în vremuri de prosperitate?
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Poate cã ar trebui amânat momentul pentru miercuri, 1
noiembrie, când grãdina, strada, oraºul vor fi acoperite de norii
cenuºii ai apatiei.
Se scarpinã în creºtetul capului:
Sã mor, sã nu mor?
Socrate – cel puþin cel din Adevãrata apologie a lui Socrate
de Kostas Varnalis – gãseºte cã viaþa e un „Nimic”, iar moartea
„ºi mai Nimic”, iar plecarea dintr-un Nimic în celãlalt trebuie
fãcutã în bãtaie de joc, pentru cã „a raþiona înseamnã a-þi bate
joc”.
Într-o dimineaþã dintr-un secol zbuciumat, Augustin Doman
a fost sunat la telefon ºi o voce necunoscutã – de bãrbat, de
femeie? – îl invita în Franþa, dacã tot n-a vãzut Parisul. Dar el
vroia sã ajungã la Turnu Severin, doar la Turnu Severin, ºi-i mai
trebuia totuºi niºte bani pentru a ajunge acolo, niºte bani ºi niºte
timp.
Într-o zi spre prânz, poºtaºul i-a adus o scrisoare în care
cineva necunoscut îl invita la Budapesta, la o cafea pe o terasã
de pe malul Dunãrii. Dar cum sã meargã când deasupra grãdinii
sale se adunaserã norii ºi stãtea sã plouã?
Joi seara, în curtea lui Doman a poposit poetul Marian
Drãghici, invitându-l la cârciuma din colþul strãzii la o bere. L-a
refuzat apatic. Trebuie sã stea pe aproape, i-a zis. În curând va
sosi moartea ºi vrea sã-l gãseascã acasã. Trebuie sã ai decenþa de
a nu plimba moartea prin cafenele ºi cârciumi mizere.
Pe cer, luna trecea aºa galbenã ºi leneºã!
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Moartea mea e un roman
Omul viu e nouãzeci la sutã apã; omul mort e sutã la sutã
pãmânt. Ce sã înþeleg? Cã între viaþã ºi moarte e apã ºi pãmânt?
Adicã, noroi?
Abia m-a zvântat ºi m-a ºters moaºa de lichidul amniotic, cã
vãzduhurile de întuneric au început a coborî peste creºtetul meu,
mai rarefiate în zori, tot mai compacte spre searã…
Aº muri, dar mai am o datorie de onoare! a zis el cu toatã
responsabilitatea.
Mâine aº da în primire, cum se zice, ne asigurã el, dar am o
datorie patrioticã ºi asta reclamã prezenþa mea…vie.
Disearã aº pune mâinile pe piept, e gata el sã abdice, dar cum
sã las o asemenea avere; ea trebuie cheltuitã încet, cu chibzuinþã,
cu tact.
Mai târziu: M-aº odihni pe veci, zice, dar am o femeie
frumoasã, tânãrã ºi care e doar a mea. Cum s-o las aºa, singurã
ºi-a nimãnui?
El acum ar termina cu viaþa. Dar atâtea lucruri trebuie fãcute,
ºi lui chiar îi place sã le facã, încet, tacticos, ca ºi cum veacul ar
þine o mie de ani.
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Mortul ironic, pãmântiu la faþã, plimbat de la Nord la Sud pe
bulevard, cu picioarele înainte, desigur, purta în colþul gurii un
surâs, desigur, ironic. El tãcea, desigur, ironic ºi dãdea vânturi
puturoase, cu ironie, desigur. În faþa gropii, mortului ironic i se
deschide un ochi ironic, desigur, ca ºi cum ar zice: „Trei metri
cubi de underground. Asta-mi pregãtiþi? Ei bine, eu sunt aproape
fericit aici. Voi?”
Viaþa ºi Moartea, douã antilope care aleargã voioase, una
spre Nord-Est ºi una spre Sud-Vest. Iar noi încercãm, fugind
bezmetici, sã prindem douã antilope…
În viaþã, cel unic e singur în fruntea unei mulþimi mai mici
sau mai mari. În moarte, cel unic e singur în mijlocul sau în
marginea unei mulþimi câtã frunzã ºi iarbã.
Am rezerve inepuizabile de revoltã. Dar ºi îmbuibaþii,
cãþelele, aroganþii ºi proºtii au rezerve la fel de inepuizabile de
represalii împotriva mea. Revolta mea împotriva atotputerniciei
lor – iatã marºul meu solemn spre Moarte!
Sãrac fiind, singurul punct din testamentul meu, grav dictat
notarului, ar suna aºa: Copiii mei iubiþi trebuie sã fie
descurcãreþi în viaþã ºi sã încerce a nu respira aerul respirat de
mine deja, pentru cã e unul ce nu poartã noroc.
În zorii zilei de luni, Isidor N. s-a trezit cu un gol în gât. Un
inconfort de o zi ºi o noapte.
Marþi, la rãsãrit, un gol mare i s-a instalat în capul pieptului.
Senzaþia de gol i s-a extins miercuri în tot pieptul, fiind
obsedat de impresia cã nu mai are plãmâni sau inimã cu toate ale
lor care le leagã.
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A simþit joi golul în stomac. De aici pânã la a simþi golul ºi
în picioare n-a mai fost decât un pas, adicã o zi.
Sâmbãtã dimineaþa, Isidor a constatat liniºtit cã e cu totul
gol, cã toatã fiinþa lui e goalã, acesta fiind doar un fel de a spune,
pentru cã el nu mai avea nici margini, ceea ce face din gol o
noþiune inoportunã.
Duminicã, golul Isidor s-a odihnit, cum se obiºnuieºte de mii
de ani dupã facere; el s-a odihnit dupã…deconstrucþie. Dar el nu
s-a odihnit doar pânã luni, ci pe veci s-a odihnit, pe veci.
Emil Brumaru întrebându-se retoric: „Oare/ Cum se moare?//
Aºa cum cade o cãpºunã-n apã/ ªi vine-un cerb cu botul lui ºi-o
papã?// Oare/ Cum se moare?”
Cã eºti însurat sau becher, eºti fericit – mãcar mulþumit –
atâta timp cât crezi necondiþionat în femeie. Când începi s-o
observi sau – Doamne fereºte! – s-o analizezi, liniºtea ta e praf
ºi pulbere, intri într-o boalã cruntã, care te loveºte douãzeci ºi
patru de ore pe zi cu ºocuri electrice.
Într-o dimineaþã de iarnã blândã, încurcând un drum naþional
cu unul judeþean, am nimerit în unica piaþã agro-industrialã a
oraºului Baia de Aramã. Acolo, un ins între douã-trei vârste
(tinere, de altfel) mi-a povestit cã, în satul lui din Munþii
Mehedinþi, micul dejun de la 6:00 a.m. constã într-o bucatã de
slãninã cu turtã rece de mãlai ºi o strachinã de zeamã de varzã
fiartã cu ardei iute. La prânz, lângã iahnia de fasole se aflã ºi o
strachinã cu zeamã de varzã rece, fostã fierbinte; cu boia de ardei
iute. Iar cina e compusã din vin roºu ºi zeamã de varzã tulbure.
ªi asta, de o sutã, de douã sute de ani, dacã nu de când lumea. ªi,
cicã, acolo n-a ajuns maºina Salvãrii niciodatã, cã n-a fost cazul.
Ciobanul între douã-trei vârste mi-a mai spus în ºoaptã cã în
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satul lui din Munþii Mehedinþi n-a ajuns nici Moartea. Hm!
Trebuie sã verific informaþia. Cunosc în zonã pe profesorul
Cornel B. care a cules o mie de legende din Plaiul Cloºani ºi-am
sã-l întreb. Un sat din Munþii Mehedinþi în care n-a ajuns
Moartea! Hm!
În 1938, Cesare Pavese îºi nota în jurnal, în Meseria de a
trãi, cã e mai neplãcut sã mori bãtrân decât tânãr. Ce fãcea el?
Îºi justifica viitoarea sinucidere din 1950? Îºi fãcea curaj?
Nu merg la înmormântãri, zice prietenul tãu, pentru cã nu-mi
place sã vãd moartea…E-hei! Dac-ar vedea moartea la
înmormântãri, funeraliile ar reprezenta viaþa lui.
În biblioteca ta de acasã, cu rafturi þintuite pe veci în pereþi,
din podea pânã-n tavan, cauþi, cauþi sã afli ce este moartea. Din
mijlocul tavanului, doi ochi ironici te privesc ºi o voce
cavernoasã îþi zice: „Aceea e moartea livrescã, hã-hã-hã! he-he!
hi-hi! Cautã în altã parte, pe dealuri ºi pe câmpii, pe goluri alpine
ºi în pustiu, mai ales în pustiu. Moartea livrescã! Hã-hã! He-he!
Hi-hi!”
Un titlu banal: Moartea de dincolo de moarte. Adicã, viaþa
cea anostã, cea de toate zilele, cea bine atinsã de absurd.
Moartea din underground, moartea de pe pãmânt, moartea
din ceruri, moartea din mintea noastrã sãnãtoasã, din mintea
noastrã bolnavã…
Mor din vina unicã de a mã fi nãscut.
Zicea Lev Tolstoi , la 80 de ani: „Pentru a trãi drept, trebuie
sã þii minte cã ai sã mori. Sã te gândeºti la viaþã, cu perspectiva
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morþii în faþã”. E ceva ce se întâmplã cu Ivan Ilici al sãu care are
tragica revelaþie a morþii. Poate cã nu atât revelaþia morþii, cât
aceea a faptului cã n-a ºtiut sã trãiascã o viaþã ce fusese fãrã rost
ºi se sfârºea fãrã rost.
Mã uit în oglinda Akeronului ºi mã întreb: sunt încã viu?
sunt deja mort? Luntraºul mã întreabã: Ai monedã? Sã zic da?
Mã va trece râul. Sã zic nu? Mã va lãsa? Sã caut o cale de mijloc.
Am monedã, sunt încã viu, mã las cu greu trecut dincolo. ªi e
întuneric peste oglinda apei. Dar dacã va ieºi Soarele, ori Luna?
Iar luntraºul: Ai monedã? Discul de mãrimea ochiului îmi arde
palma. Sunt încã viu? Sunt deja mort?
Moarte second hand: „uºor e sã mori în numele altuia”
(Virgil Mazilescu).
Sã scrii cãrþi despre moarte; despre moartea mea, despre
moartea ta, despre moarte în general, iar aceste cãrþi sã nu fie de
raft SF.
Între neantul dintotdeauna ºi moartea de mâine, de poimâine,
eu – o picãturã de rouã atârnând efemer de vârful unei frunze.
De ce ne-om complica noi atât, când Miron Costin a tãiat
nodul gordian de câteva sute de ani: „Nãscându-ne, murim”?
Moartea ca un roman. Romancierul toarce la cartea lui toatã
viaþa, toarce ºi þese. El se spalã cu periuþa pe dinþi, îºi bea vodca
la micul dejun ºi vinul roºu-violet ca cerneala la masa de prânz,
dar în timpul acesta þese verbe ºi substantive, uneori adjective ºi
interjecþii la romanul sãu. Iubeºte o femeie ºi-o pãrãseºte, cum se
face, iubeºte încã o femeie ºi încã una, e invitat de onoare la
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Palatul Cotroceni sau la Palatul Versailles sau la alte palate, dar
el tocmai toarce, înconjurându-se de o lume apropiatã-depãrtatã,
apropiatã-depãrtatã, când pustie, când aglomeratã ca un furnicar.
Pluteºte romancierul în aburii alcoolului, pluteºte în hormoni, în
adrenalinã, pluteºte în vise, dar el rãmâne în mijlocul lumii sale
þesute de el douãzeci ºi patru de ore pe zi. Lumea lui apropiatãdepãrtatã, depãrtatã-apropiatã, când pustie ºi când numeroasã ca
un roi de albine, îl strânge tot mai mult. Ar vrea sã iasã din
roman. E imposibil, însã. Imposibila ieºire din roman. Aburi de
alcool, hormoni, adrenalinã, viziuni, dar toate în interiorul lumii
din care vrea sã iasã, dar pe care continuã sã o þeasã, substantiv
cu substantiv, verb cu verb, adverb cu adverb, adjectiv cu
adjectiv…
Mã trezesc adesea dorindu-mi sã fiu cândva – cu o sintagmã
din memoriile lui Marquez – un cadavru de familie bunã.
Pe durata întregii vieþi, moartea are ºi o parte vizibilã, ca un
aisberg. Neobservatã, aceastã parte scufundã orice Titanic.
Ne iubeam în camera înaltã ºi luminoasã. Alene ne
mângâiam ºi ne iubeam în trei: noi doi ºi moartea. Pânã când
moartea ne va despãrþi? Nu, pânã când moartea ne va uni pe
veci. În amiaza de august, în camera înaltã ºi orbitor de
luminoasã, ne iubeam în trei: noi doi ºi moartea.
Un vis urât e binevenit; în momentul trezirii, simþi o eliberare
de coºmar, senzaþie foarte reconfortantã.
Un vis frumos e cu atât mai binevenit; e un drog care persistã
ºi dupã trezire.
Un vis urât, un vis frumos, o lume care-þi intersecteazã acut
lumea ta care, la rândul ei, va intersecta cândva lumea de
dincolo.
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Cu prostul conformist lucrurile sunt simple. E mai complicat
când prostul devine nonconformist. El poate ajunge atunci rege,
preºedinte, prim ministru, filosof sau poet... Totul devine de
neînþeles. Poate doar moartea sã mai limpezeascã lucrurile.
Înþelepciunea nu e molipsitoare; moartea, însã, da.
Filosofia se învaþã, moartea – nu. Dacã ar fi nevoie de studiu
aplicat pentru a învãþa moartea, densitatea pe Pãmânt ar fi de o
mie de locuitori pe kilometrul pãtrat.
Pentru a fi în viaþã e nevoie de luptã ºi de veghe. Pentru a fi
în moarte n-ai nevoie de nimic.
Timpul? Doar un apendice al Morþii.
Stai la masa ta din grãdinã, sub cerul de nesfârºit albastru. La
un moment dat, pe creºtet începe sã-þi picure timpul, ca o ploaie
acidã. Mii, milioane, miliarde de secunde îþi picurã în moalele
capului ca miliarde de picãturi de ploaie acidã. Nesfârºitul cer
albastru de deasupra îþi cerne în creºtet secunde acide. Stolul de
mierle se rãspândeºte ca o furtunã scurtã de varã.
Edecari, unii somnolenþi, alþii agitaþi, tragem viaþa (Viaþa?)
în susul râului. Sleiþi unii, hotãrâþi ºi energici alþii, târâm de pe
mal greoaia viaþã, de dimineaþa pânã seara ºi de seara pânã-n zori
tragem Viaþa în susul râului, pe ploaie, pe arºiþã, pe vreme
însoritã, tragem cu umerii sângerânzi Viaþa, ºi azi, ºi mâine, pânã
Viaþa (viaþa?) începe sã emane un miros tot mai ciudat, mai
înecãcios, ºi când – mulþi dintre edecarii amatori care suntem –
credem cã am ajuns la destinaþie (?!), mirosul de hoit al poverii
pe care-o târâm ne sufocã, ne sufocã...
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Cesare Pavese: „Moartea este un repaus, dar gândul morþii
este înlãturarea oricãrui repaus”.
Timpul vieþii noastre? De azi pânã azi. Timpul morþii? De
mâine pânã ieri ºi de azi pânã mâine ºi iar pânã ieri.
Sã mergem la grãdinã, zicea apatic, cã mâine murim ºi rãmân
florile invadate de buruieni; mai mare ruºinea!
Sã mergem sã mâncãm o savarinã, spunea el indiferent, cã
mâine murim ºi murim cu gura amarã.
Haideþi sã bem un raft de vodcã ºi unul de bere, cã mâine ne
ducem la loc de verdeaþã ºi vom suferi de atâta luciditate!
Haide sã ne haidem! Vorba poetului. Cã numai azi nu e
mâine, cã numai astãzi avem putinþã sã ne miºcãm, loc sã ne
aºezãm, timp sã tocãm.
Un orãºel de la marginea unui deºert. Un fel de hotar de
oazã. La intrare, îl opreºti pe-un bãtrân mustãcios, singurul
locuitor care pare a avea timp nemãrginit sau – vorba
prozatorului – cu care timpul are infinitã rãbdare; îl opreºti ºi-l
întrebi firesc ce e moartea, ca ºi cum l-ai întreba dacã mai e mult
pânã la prima benzinãrie. Mustaþa albã ca lâna nu e deloc
surprinsã ºi-þi rãspunde genuin: „E un ºerif feminin, cu un sân
galben-roºcat în loc de insignã... Dar, iat-o!” Lângã un gard
scund, îmbrãcatã în uniformã mulatã pe coapse, pe fese, pe labii,
cu ochelari fumurii pe nas ºi chipiu, stãtea Moartea-ºerif cu o
þâþã galben-roºcatã în loc de insignã.
Un sfat, îmi zice prietenul meu, un sfat, prietene, îþi cer. Sã
mã cunun cu Moartea cea neagrã ºi veselã? Sã nu mã cunun, pot
cãdea în hãul adânc al disperãrii fãrã de sfârºit. Sã mã cunun,
nu-mi vine la îndemânã, mereu îmi spun cã sunt încã tânãr, încã
nu e momentul sã mã leg pe vecie, pânã Viaþa ne va despãrþi, de
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Moartea cea neagrã ºi veselã. Un sfat, prietene, doar un sfat îþi
cer, îmi zice prietenul meu.
Costel Stancu despre descoperirea de sine de dupã moarte:
„Când mori/din tine se ridicã/un fuior de luminã.//Abia atunci
înþelegi/de ce viaþa/îþi pare un lung ºir de tuneluri/la capãtul
cãruia eºti tu, Celãlalt”.
Grãdina cu crini, cu mazãre verde ºi pãtrunjel frumos
mirositor, grãdina pe care o vãd zilnic e viaþã.
Atomul din grãuntele de muºtar sau de nu ºtiu ce, atomul
nevãzut e moarte.
Dealul împãdurit scãldat în lumina soarelui, dealul ce
strãjuieºte oraºul ºi pe care-l vãd când urmãresc apusul soarelui
e viaþã.
Inima nevãzutã din centrul planetei Saturn e moarte.
Ce se vede este viaþã. Nevãzutul este moarte. Nimic mai tare
decât nevãzutul.
El ºi ea, deºi foarte tineri, simt moartea cum ar vrea sã se
insinueze între ei. Atunci se îmbrãþiºeazã strâns, încât ºirul de
molecule din pielea lui se uneºte aproape instantaneu cu ºirul ei
de molecule, lãsându-se plãcut legaþi de trainicã lianã de
molecule. ªi totuºi, moartea îºi face loc între ei, de-a lungul
lanþului, pe care-l destramã aproximativ în acelaºi timp în care
cei doi îndrãgostiþi îl înnoadã cu disperare.
Viaþa-n clipã-i, moartea-n veºnicia rece.
Iadul ca o saunã întunecatã care-þi deschide porii nu pentru a
te elibera de toxine, ci pentru a te încãrca prin ei cu tot ce-i mai
dãunãtor.
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Truman Capote, sentenþios: „...pe oricine ai omorî, îi faci un
serviciu”.
Cum eram mort înainte de a fi, voi fi mort dupã ce nu voi mai
fi.
ªtiu cã voi muri. Tot ce mi-aº dori ar fi ca momentul morþii
sã fie atunci când voi ºti tot ce nu ºtiu.
E ierarh bisericesc ºi om de lume, în acelaºi timp. E om de
bisericã pentru cã se teme de oameni. E om de lume pentru cã-i
e teamã sã rãmânã singur cu Dumnezeu.
Dacã aº trãi în tãrâmul tinereþii fãrã bãtrâneþe ºi al vieþii fãrã
de moarte, aº scrie doar cãrþi despre moartea noastrã cea de toate
zilele. Unde m-ar încadra criticii ºi istoricii literari? Probabil cã
la autori SF.
Dintre a mã apãra, a aºtepta ºi a ataca, totdeauna am ales
sinuciderea; sinuciderea mãcar ca resemnare.
Starea lui de spirit cotidianã: disperarea extaticã.
ªi-a pierdut toate iluziile. Ba nu, mai viseazã la o sinucidere
curatã.
Viaþa este pauza (lungã-scurtã) dintre moartea originarã ºi
moartea finalã ºi infinitã.
Partea proastã în ce priveºte gândul morþii e cã fiecare e
obsedat ºi se teme nu de moarte în general, ci de propria-i
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moarte. Meditând la moarte ca fenomen universal dai dovadã de
înþelepciune. Gândul doar la moartea care te pândeºte pe tine îþi
ºterge creierul ºi te face imobil ºi paralizat ca o cârpã. Hm! O
lume de cârpe muritoare...
Într-o orã mã ºi obiºnuiesc cu gândul cã un cunoscut de-al
meu devine din om viu – cadavru. Nu-mi ajunge, în schimb, o
viaþã sã accept ideea cã eu, cel viu de acum, voi deveni un leº de
care cei din jur vor dori sã scape cât mai repede...
Moartea altora, moartea în general ne tulburã doar în mãsura
în care vedem în ea o repetiþie pentru propria noastrã moarte.
Vorbesc despre moarte din poziþia – vorba lui Nicolae Velea
– de cãuzaº fãrã cauzã.
Viaþa? E femeia care-ºi înºealã cu nonºalanþã soþul cu
amantul. Dar ºi pe acest amant îl înºealã cu un altul. Pe acesta îl
înºealã cu fiul lui. Pe fiul lui cu un bisexual. La rândul sãu, pe
acesta cu un hermafrodit. Urmeazã în patul din budoarul Vieþii
un homosexual, copilul adoptiv al pederastului, fiica amantului
cu nr. 27 ºi tot aºa...
Dar Moartea? Tot o femeie. Dar una fidelã; fidelã tuturor:
soþi sau amanþi.
Sentinþã cioranianã: „Niºte muºte tragice, asta suntem cu
toþii”. Nu chiar cu toþii. Unii sunt muºte vesele, fericite,
inconºtiente.
Am credinþa cã Moartea mã tolereazã atâta timp cât nu notez
aici nici un adevãr periculos despre ea. ªi, cum nu existã nici un
risc sã comit un adevãr esenþial despre ea, ci sã aºtern doar
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încercãri de-a o surprinde, nu e nicio ameninþare pentru mine.
Deocamdatã.
Cum existã principii de viaþã, de ce n-ar exista ºi principii de
moarte? Ca de pildã: Sã mori nu doar pentru a muri, ci ca sã ºtii
cum se moare.
Patriotism? întreabã prietenul tãu Teofil. Dacã mergi la
înmormântarea þãrii tale, dacã o accepþi ºi dacã te porþi firesc ºi
în asemenea clipe, înseamnã cã eºti patriot.
Sã nu te mai plimbi în dimineaþa de mai prin grãdina
înfloritã, cu pipa în colþul gurii ºi cu pãhãruþul de vodcã în mânã,
sã nu-þi mai pui o floare în buzunarul de la piept ºi sã nu mai
mârâi bonom la banalitãþile vecinului de peste gard – asta este
moartea.
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Din jurnalul unui trãitor de rând
E toamnã frumoasã. Murind într-o asemenea zi nu poþi
ajunge decât la Poarta Raiului unde te vei întinde calm la taclale
cu Sfântul Petru Vameºul iar mirosurile de acolo vor fi, desigur,
mirosurile de aici, din grãdina ta de pe Strada Vlad Þepeº: de
struguri copþi de Tãmâioasã, de iarbã crudã pãscutã de iepuri albi
ºi negri, de crizanteme roºii, de cafea cafenie bine prãjitã... (Joi,
29 septembrie).
Dintr-un eventual dicþionar de personaje secundare n-ar
putea lipsi Ippolit Ippolitâci din nuvela Profesorul de literaturã
de Cehov. Personaj anost, ºters, banal, care „ori tãcea, ori spunea
lucruri de toþi ºtiute”. De la Ippolit aflãm cã „vara nu este acelaºi
lucru ca iarna”, cã „iarna trebuie sã faci foc în sobã, pe câtã
vreme vara e cald ºi fãrã foc în sobã”, cã „omul, încetând sã mai
fie burlac, începe o viaþã nouã”, cã „Volga se varsã în Marea
Caspicã” ºi... „caii mãnâncã ovãz...” Iar, în cele din urmã, Ippolit
Ippolitâci moare exact cum a trãit, adicã spunând lucruri ºtiute
de toþi. z Ce complicat e sã trãieºti în relaþii normale, paºnice cu
cei din jur! Cam la asta gândeai asearã, ca-ntr-o obsesie. Te-a
salvat Marian Popescu sosit cu trei litri de vin roºu, gros ca uleiul
ºi tare de-þi plesnesc tâmplele. Beþi încet, temeinic ºi tãifãsuiþi
calm despre una, despre alta, despre dintr-ale trecãtoare ale vieþii
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ºi deloc despre cele profunde ale morþii. (Vineri, 30 septembrie
2005).
Toatã ziua, soare cu dinþi, nori alburii cu dinþi, toamnã cu
dinþi. Doar garoafele din vazã nu au dinþi, ci un miros vag,
catifelat. z „Istoria omenirii? mã întreabã retoric (ei?!) vecinul
meu Nelu distilând þuicã de prune de Muºãteºti. E istoria unei
cãderi continue, cãdere bruscã, în spiralã, pe verticalã, oblicã...
Dar e istoria unei cãderi, nicidecum a unui ºes, necum a unui
urcuº... Þuica se scurge lin din cazan, iar vântul rece risipeºte
razele de soare peste curte, peste stradã, peste oraºul omagiind
pe primarul Gheorghe, supranumit dictator micuþ. (Sâmbãtã, 1
octombrie 2005).
Zece ore în biblioteca orãºeneascã. Citeºti pe diagonalã
încãperile, apoi rafturile, apoi cãrþile, în sfârºit paginile. „ªi ai
aflat ce e moartea?” te întreabã la urmã prietenul tãu Teofil din
colþul unde te aºteaptã, bând vodcã ºi cafea cu bibliotecarul ºef.
„Da”, îi rãspunzi, „e o veºnicã miºcare încremenitã” (2).
Iepuraºul Riciu, primul dintre cei ºaptesprezece, în ordinea
coteþelor, îºi pune lãbuþa pe pieptul meu ºi-mi spune blând, dar
hotãrât, cã lui i s-a luat de porumb ºi de grâu, s-a sãturat de
cereale pânã-n gât. El vrea lucernã verde. „Lucerna s-a cam
terminat, prietene, îi zic, s-a cam terminat ºi ar fi bine sã termini
ºi tu cu mofturile, cã mâine vine frigul, te vei îngrãºa ca un
purcel ºi te voi tãia. ªi moartea ta va fi rãsfãþul meu...” Dar
iepuraºul Riciu îmi rãspunde: „Pentru mine, moartea nu
înseamnã nimic. Important e, pentru noi, iepurii, lucerna verde,
fãrã de care viaþa noastrã e praf ºi pulbere”. O luminã caldã
învãluie blana albã a iepuraºului Riciu. (Luni, 3 octombrie
2005).
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Rugãciunea de searã a prietenului meu Teofil: „Doamne,
ajutã-mã sã devin miliardar ºi stinge luna la noapte cã lumina ei
îmi intrã pe fereastrã ºi nu mã lasã sã dorm. Amin!” z Cât de
bine se simþea Cioran ca parazit! Cât de mult vin trebuie sã beau
eu pentru a-mi atenua angoasa cã sunt parazit! z Mi se pare cã
prietenul meu Teofil n-ar fi trebuit sã-mi dezvãluie taina
rugãciunii lui de fiecare searã. Ce e între el ºi Dumnezeu n-ar
trebui sã ºtie nimeni. z Tãcut, mã uit în pahar ºi vãd oglindit în
vinul ca cerneala violet chipul lui Iisus. (Marþi, 4 octombrie
2005).
Veºmintele comandate de Dumnezeu lui Moise pentru
Aaron: „hoºeu, efod, meil, hiton, chidar ºi cingãtoare”. Ce mai,
un adevãrat poem – asta e înºiruirea de veºminte sfinte!... z Stau
aici, pe strada Vlad Þepeº din marginea oraºului, ºi achiziþionez
melancolii, tristeþi mai mari, tristeþi mai mici, nostalgii mãrunte
ºi neînsemnate. Mi-e sufletul plin de melancolii. (Miercuri, 5
octombrie 2005).
Un titlu: Viaþa lui Ivan Ilici. (Joi, 6 octombrie 2005).
Mirosind frunzele bogate de þelinã din grãdinã, înþeleg cã e
timpul sã fiu amoral, pentru cã voi muri; dar nu pot. Sunt liniºtit
curãþind hrean ascuþit mirositor, dar pentru a fi fericit, trebuie sã
fiu amoral, pentru cã tot voi muri; îmi dau lacrimile cã nu pot, nu
pot. Ce pace e în bucãtãria mea în timp ce presar cimbru peste
friptura de miel de la cuptor. Ei, dar fericirea? E imposibilã fãrã
a fi amoral; pentru cã tot mor. Dar nu pot fi amoral, iar frageda
fripturã de mioriþã e fadã, fadã. (Vineri, 7).
Mahmur, în dimineaþã, ofer fiecãrui iepuraº câte un porumb
mare ºi uscat. Îmi mulþumesc muþeºte, punându-mi lãbuþele pe
piept. Doar Riciu îmi spune resemnat: „Ãsta e destinul meu, sã
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pier din dor de lucernã verde, înaltã de o jumãtate de metru ºi
abia înfloritã...” „Ei, lasã Riciule”, îi zic, „voi avea eu grijã sã nu
mori de dor, de poftã, de nostalgii de un fel sau altul. Lasã, tu,
Riciule, mãnâncã rodul toamnei, ºtiuletele de porumb, ºi fii vioi
cã, de una – de alta, tot vom muri cu toþii. Iarna, vara, dar mai
ales toamna, vom muri”. (Sâmbãtã, 8 octombrie 2005).
Sunt trãdãtor ºi laº. Timp de trei luni ºi jumãtate, am crescut
cinci puici albe. Le dãdeam, amestecate: mãlai, huruialã de orz,
tãrâþe de grâu ºi fãinã de lucernã. Iar ele-mi mulþumeau cu
blândeþea lor, venindu-mi în braþe ºi cârâind a gratitudine. (Auzi
exprimare!). Dar asta era. Iar astãzi, le-am vizitat ca de obicei cu
castronul de concentrate. ªi ele-mi sãreau una câte una în braþe,
iar eu le înmânam una câte una, altfel decât de obicei, peste gard
soþiei mele Valentina care, la rândul ei, le înmâna unui gunoier
pe care-l aºtepta maºina în stradã. Apoi, laº, m-am întors cu
spatele în fundul þarcului pânã s-a comis crima. Când am ieºit,
cinci mingi albe, grele ºi cu un punct roºu se zbãteau pe restul de
iarbã din curte. Pentru cã mi-a þinut locul pentru cinci minute,
gunoierul a fost recompensat cu o sticlã de þuicã de prune soiul
Anaºpet, producþie proprie. Din cer senin a cernut brusc o
burniþã rãcoroasã. (Duminicã, 9 octombrie 2005).
Vecinul meu Ion Onicioiu aproape octogenar mã ajutã sã
distilez þuicã sub un acoperiº improvizat în fundul curþii. Dar,
mai ales, mã ajutã s-o degust – lucru esenþial în aceastã meserie.
Þine ceaºca în jetul subþire de þuicã, o umple pe jumãtate, o
gustã, o plimbã prin gurã, iar restul din ceaºcã îl aruncã în jarul
de sub cazan. „Încã e tare, dã el verdictul. O mai lãsãm sã
curgã...” Apoi, revine la lucrurile grave, desigur, la istoria ºi
geografia locului. „Cã doar Basarabii pe-aci au locuit, pe-aci ºi-au
dus veacul!...” ªi aratã vag cu mâna spre grãdina mea. Eu mã uit
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cu luare aminte ºi nu vãd decât cioturi de varzã, vreji uscaþi de
castraveþi ºi frunze verzi ºi înalte de hrean. Încã un lemn în foc,
încã o ceaºcã de þuicã, apoi revenirea la cele ale istoriei
medievale de la Argeº. „Îþi spun eu, Basarabii pe-aci au dus-o”.
Prin grãdina mea? Duhul istoriei mã înfioarã. Dar dincolo de
gãrduþ doar resturi de varzã, de castraveþi ºi frunze verzi de
hrean. Gust þuicã de prune Anaºpet ºi mã las convins de vecinul
meu octogenar aproape cã Basarabii de acum cinci-ºase sute de
ani pe-aici ºi-au fãcut veacul... Cioturi de varzã, vreji uscaþi de
castraveþi, frunze lungi de hrean. (Luni, 10 octombrie 2008).
Mã plimb agale prin regatul meu de pe strada Vlad Þepeº. Ca
un stãpân responsabil. Cãþeaua Gica mã priveºte în treacãt ºi tot
în treacãt dã din coadã o datã, maxim de douã ori. E o îmbuibatã,
îmi zic ºi sunt hotãrât s-o pedepsesc la prima ocazie. Adicã,
disearã, când grosul ciorbei de oaie va merge la cockerul Mihail
care mã priveºte cu o dragoste indubitabilã. In-du-bi-ta-bi-lã!
Apoi, iepuraºii mã privesc cu un fel de nerãbdare. Strâng de pe
o piramidã de lemn vrejii de castraveþi ºi-i pun în mijlocul
grãdinii, împreunã cu tulpinile de fasole, de mazãre, de ardei ºi
le dau foc. Rugul toamnei. În regatul meu de pe strada Vlad
Þepeº e încã o zi de liniºte ºi pace. (Marþi, 11 octombrie 2005).
Angoasele din vis; vagi, fãrã conþinut concret, dar cu atât mai
apãsãtoare. Încerci sã te scuturi de ele, sã te simþi uºurat, dar
visul deja s-a destrãmat. Dar nu te eliberezi, probabil pentru cã
visul vine din realitate, angoasele din vis sunt în definitiv
angoasele din realitate. (Miercuri, 12 octombrie 2005).
Ploaie mãruntã, rece ºi insistentã. Iar cerul este negru, în zeci
de nuanþe de negru/gri. Cea mai bunã zi sã te sinucizi, îþi zici,
ha-ha!, sã te sinucizi ºi sã nu-þi parã rãu. z De scris despre
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generalii nãscuþi dupã rãzboi. La o armatã românã ca ºi
inexistentã, fiecare oraº are generalul sãu, generalii sãi. Generali
în rezervã, generali activi, generali ºomeri (de lux, e adevãrat),
generali alcoolici, generali afemeiaþi, generali muritori de
foame, dar generali. Nu va trece mult timp ºi fiecare sat din
România va avea generalul sãu. Cum de la 1 noiembrie 2006 nu
se mai fac încorporãri obligatorii, armata românã va avea mai
mulþi generali decât soldaþi. Vor fi doi generali la un sergent.
Cine va da ordine? Cine, cui? Parcã-l auzi pe caporalul de la
poartã: „Generale, vezi cã te aºteaptã dom’ sergent la raport!”
Hm! O þarã de generali. Ce risipã de muniþie va fi la funeraliile
lor! (Joi, 13 octombrie).
Tocãniþã de ficãþei, inimã ºi rinichi (rãrunchi) de iepure; cu
cimbru, piper, mãrar, morcovi ºi ceapã cãlitã. La aceasta, o
salatã de varzã muratã presãratã cu mãrar, piper negru mãcinat,
boia de ardei iute ºi ulei de mãsline. Alãturi, un pahar de vin
roºu. O, dac-aº fi murit acum o lunã sau alaltãieri sau, Doamne
fereºte!, ieri, ce-aº mai fi regretat! Ce-aº mai fi plâns! Ce-aº mai
fi jelit! z Viaþa? O pãpuºã Matrioºa pe dos în care gãseºti
moartea ca o pãpuºã de douã ori mai mare. Cauþi viaþa în
urmãtoarea pãpuºã care e de douã ori mai mare decât precedenta.
Cu cât creºte speranþa (de viaþã) cu fiecare pãpuºã, cu atât e
moartea mereu de douã ori mai mare. Pãpuºa Matrioºa, ca
speranþã a Vieþii, ca realitate a Morþii. (Vineri, 14 octombrie).
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Moartea ca o iarnã frumoasã
Naºterea pare a avea sens, prima silabã de asemenea. Sens au
primul cuvânt, prima iubire, prima bancnotã. Putem vorbi de
sensul florii albe de crin, al frunzei de arþar ºi al logicii formale.
Moartea n-are sens, deºi nu putem vorbi nici de lipsã de sens în
privinþa ei. În moarte, sensul este permanent înghiþit de lipsa de
sens cum ºarpele Ouroburu îºi mãnâncã la infinit coada.
Amintire din scurta reprizã de amãgiri: fânul de aur din
câmpia copilãriei.
Plictiseala în fericire. Fericirea perpetuã exclude speranþa.
Iar fãrã speranþã, viaþa nu e viaþã, nici mãcar viaþa veºnicã. Este
concluzia povestirii Prãbuºirea sfântului de Dino Buzzati.
Sfântul, plimbându-se într-o fericire veºnicã pe aleile
Paradisului, are nostalgia tinereþii, a vieþii de pe Pãmânt, cu
necazurile ei, dar ºi cu speranþa de fiecare zi. Este exact ce-i cere
sfântul bunului Dumnezeu: speranþa.
Aceasta este întrebarea: a nu fi sau a nu avea?
Titlu: Colecþionarul de melancolii.
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Extremele veniturilor din Europa: fotbalistul David
Backham câºtigã, din lovit mingea cu piciorul sau cu capul, 15
milioane de euro pe an, iar prozatorul Augustin Doman câºtigã,
din ajutorul de ºomaj, circa 500 de euro, tot într-un an.
Mirosul greu ºi înþepãtor al zambilelor albastre din colþul
grãdinii, mirosul acesta greu ca o amintire cã mâine voi muri, ca
o amintire a morþii, ca o amintire a vieþii dinainte de moarte ºi a
morþii dinainte de viaþã…
Douã excavatoare cu cele douã cupe înfipte paºnic în
pãmânt, ca douã stilizate girafe pãscând.
Nu suport înmormântãrile; ºi asta nu din cauza morþilor, ci a
ipocriziei celor vii. Sã mergi acasã la familia decedatului, sã-l
feliciþi pe rãposat cã a lãsat în urmã duºmani, griji materiale,
chinuri, disperãri ºi sã-i feliciþi familia pentru cã a scãpat de
certuri ºi dispute cu cel plecat, cã-i moºteneºte agoniseala – asta
ar fi deconectant ºi m-aº înºirui vesel în cortegiu, bucuros cã
particip la un act de igienã socialã. Dar ipocrizia tristeþii, a
jelaniei, a melancoliei dureroase, aceastã ipocrizie a celor vii
face totul insuportabil la o înmormântare.
Cum e întunericul morþii? Precum cel descris în Vechiul
Testament (Ieºirea): „întuneric de sã-l pipãi cu mâna”.
Un film american cu Mafia din New York. Nu poþi sã nu fii
impresionat de atenþia pe care o acordã Naºul fierberii de o zi
întreagã a unui sos cu bulion, la foc scãzut, explicându-le celor
din jur importanþa bazei sale culinare, fãrã de care viaþa (chiar de
mafiot) n-ar avea niciun haz, nicio sare, niciun piper… Apare la
un moment dat unul din durii lui supuºi, un bãrbat gros, aspru,
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îmbrãcat la costum negru ºi cu pãlãrie impunãtoare pe capul
mare ca de taur, apare sã-i spunã cã n-a reuºit sã-l împuºte pe
împuþitul de Mike, l-a scãpat la mustaþã într-o aglomeraþie.
Naºul nu sare în sus de doi metri când aude aceasta, nu se
isterizeazã, nici nu pare dornic sã comenteze acest eºec, acest
rateu nenorocit, dar îi explicã meticulos ºi calm, ca ºi cum ar
avea tot timpul din lume la dispoziþie, cum e cu bulionul,
amestecând cu linguroiul de lemn în oala de pe plitã, îi înºirã
molcom toate secretele unui sos ca la mama acasã, în Sicilia,
amãnunte fãrã de care viaþa de mafiot la New York n-ar mai fi
viaþã, n-ar avea nici un sens, nicio sare, niciun piper… Iar dupã
ce i-a þinut, mieros, toatã teoria bulionului, Naºul lasã linguroiul,
cu mare grijã, sã nu facã pete, pe marginea oalei de inox, scoate
pistolul de la centurã ºi-l împuºcã în mijlocul frunþii pe mafiotul
gros, dur, solid, cu pãlãrie neagrã cu boruri largi, cel care-l
scãpase pe împuþitul de Mike într-o aglomeraþie din Brooklin.
Aºa se scrie istoria Mafiei din New York, cu sânge, cu bulion…
Moartea ca o iarnã frumoasã; cã nu plãteºti facturi la gaz
metan ºi energie electricã, nici nu suferi de ger, n-ai nici datorii.
Asta e moartea, zice prietenul tãu Teofil, o iarnã frumoasã.
Sã nu ne facem probleme ºi sã nu ne grãbim – moartea
vegheazã în permanenþã ºi ne aºteaptã.
Dacã la fiecare zece zile omul ar intra în moarte clinicã
pentru zece ore ºi ar vedea cu ochii lui infernul, odatã revenit
între cei vii, imediat ºi cu maximã voioºie, el ar redeveni om,
adicã arogant, avar, lacom, beþiv, curvar ºi buricul pãmântului.
O moarte clinicã la zece zile încã e prea puþin pentru a îndrepta
omul.
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Moartea sau gândul morþii ca o permanentã terapie
preconizatã de Epictet: „Moartea, exilul ºi toate câte par teribile
omului sã-þi fie în fiecare zi înaintea ochilor; moartea însã mai
mult decât toate. Cãci astfel niciodatã nu vei gândi ceva josnic,
nici nu vei pofti ceva cu multã ardoare”.
Viaþa e mereu imperfectã, moartea e cizelatã dintotdeauna ºi
pentru totdeauna. Viaþa e un amestec de puþin pur ºi de mult
impur; moartea e purã sutã la sutã.
Sã reformulãm: Mojicia s-a nãscut la oraº.
Sânziana Pop povestind despre Zaharia Stancu, cum încerca
el sã fugã de propria moarte, cu trei zile înainte de a trece
dincolo. O chemase pe tânãra scriitoare sã-i acorde un interviu
pe care-l tot amâna. Povesteºte reportera: „Am deschis portiþa de
fier ºi am luat-o pe drumul de cãrãmidã care duce cãtre casã când
l-am zãrit deodatã cotind grãbit dupã colþul din stânga al clãdirii,
ca ºi când ar fi vrut sã prindã pe cineva. Era îmbrãcat neglijent,
în papuci ºi vestã, iar pãlãria era aºezatã pe cap cu spatele înainte
(…). Pãrea foarte îngrijorat. Am aºteptat sã ocoleascã clãdirea ºi
când s-a ivit la colþul din dreapta am spus bunã ziua, dar, gâfâind
de efort, cu privirea aþintitã înainte, a trecut fãrã sã mã bage în
seamã, luând-o iarãºi dupã colþul din dreapta al casei. Domnule
Stancu, ce s-a întâmplat? Slab, înalt, rotind o privire
înfricoºãtoare pe sub borul negru, de fetru, a spus deloc surprins
cã mã vede acolo: Nu ºtii? Mã cautã moartea. Dacã nu fug, mã
prinde imediat”.
Cãlãtoria omului de la atom la candoare, de la candoare la
orgoliu ºi interese mari sau meschine, eºuând în final într-o
melancolie tot mai adâncã.
Moartea, o lume dezbrãcatã de orice emoþie.
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E din Belarus, din Bielorusia, din Rusia albã ºi are 117 ani
de viaþã. E vizitatã toatã ziua de ziariºti care, ca orice ziariºti, o
întreabã de secretul longevitãþii. Ea îºi aminteºte – în senilitatea
ei – de foamete, de dictaturi, de faptul cã Stalin, prin oamenii lui
de fier, i-a împuºcat bãrbatul, apoi iubitul neamþ pe care-l
ascunsese trei ani în pivniþã. Încheie totdeauna spunând cu
zâmbetul pe buze: „Nu existã nimic pe lumea asta pentru care
meritã sã-þi faci griji. Nu sta sã aºtepþi sã te gãseascã boala sau
moartea. Mãnâncã slãninã sãratã, bea vodcã ºi simte-te bine!”
Un disperat intrã la oncolog, iar la ieºire e alb la faþã. „Te
cureþi, mori?” îl întreabã un alt suferind. „Mai rãu, rãspunde el,
sunt sãnãtos tun. Asta-mi trebuia mie?...”
Cel cãruia i se cautã ºi i se descoperã cusururi dupã moarte e
valoros, iar gãsirea ºi afiºarea acelor cusururi e o dovadã
autenticã de respect, e un sincer omagiu.
Morþii au marele avantaj în faþa noastrã, a celor încã vii, cã
nu dezamãgesc, cã nu mai dezamãgesc.
Definiþie: IED – Moartea cãprioarei.
Întrebare retoricã din Politice-le lui Horia-Roman
Patapievici: „De ce suntem nesimþit de indiferenþi cu viii ºi
grotesc de sentimentali cu morþii?”
Nu putem ºti niciodatã exact cât vom decãdea în viaþã, ºtim
însã cã vom creºte definitiv în moarte.
Bonomul actor ªtefan Iordache preocupat de moarte: „Îmi e
teamã de moarte. N-aº vrea sã mor în somn. Nu m-am nãscut c-am
vrut. Aºa a vrut Dumnezeu. Dar coperta cealaltã, care este
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doamna Moartea, nu þi-o doreºti. Eu unul aº vrea sã mã lupt cu
moartea. Fiind oltean, aº vrea sã negociez cu ea. Ar fi încã o
experienþã. Sã ºtim cum e când vine clipa aia. Sigur cã n-o mai
pot povesti. Dar, cel puþin, plec cu ea”.
Sã-þi orânduieºti viaþa în aºa fel încât moartea sã soseascã
precum o ratare, ci nu ca un fenomen normal ºi implacabil.
„Sã trãieºti o sutã de ani!” Aºa îi salutã prietenul meu Teofil
pe toþi. Trebuie sã fie atent, însã. Unuia de nouãzeci ºi nouã de
ani nu-i prea poþi ura aºa ceva. Cu atât mai puþin unuia de o sutã
doi ani.
Cum ar putea începe o prozã: La capãtul Morþii, tânãrul
blond Benjamin B. aºteaptã metroul…
Cicã, moartea e mult mai bunã decât viaþa. Dar spune asta
unui om viu!...
Mort de melancolie iremediabilã, mort de fericire, mort de
inimã rea, mort de plictisealã, mort, mort, mort.
Viaþa este o formã de nebunie în care oamenii – în funcþie de
gravitatea bolii – se cred directori generali, împãraþi, calici,
preºedinþi, artiºti, agricultori ºi tot ce mai e înºirat în
nomenclatorul profesiilor. ªi ei chiar sunt aºa ceva. Dar boala
lucreazã ºi toþi pacienþii ajung negreºit în lumea sobrã, aºezatã,
omogenã ºi absolut sãnãtoasã a morþii.
Într-un mormânt negru, un schelet alb pluteºte greu într-un
negru vâscos ºi veºnic.
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Clepsidra cu nisip negru
„Nu existã moarte, nu existã moarte!” strigãt îndârjit, viril,
vehement al bãtrânului Lev Nicolaevici Tolstoi, la miezul nopþii,
prin pãdurea de la Iasnaia Poliana.
„Nu existã moarte!” îºi rãcneºte revelaþia patriarhul
octogenar. A murit Adam, a murit ºi Shakespeare, a murit Noe
cel supravieþuitor potopului, dupã cum bãtrânul conte ºtie foarte
bine. ªi totuºi, „nu existã moarte, nu existã moarte!” strigã la
1910 venerabilul leu. E octombrie ºi iarna e pe aproape.
Peste câteva zile pleacã de acasã, iar peste trei sãptãmâni
gãseºte moartea într-o garã de stepã, moartea care nu existã, nu
existã.
„Nu existã moarte, nu existã moarte!” rãsunã ecoul în
pãdurea de mesteceni de la Iasnaia Poliana.
Problema teoreticã a morþii constã în faptul cã toatã lumea
aºteaptã o definiþie a fenomenului într-o propoziþie simplã care
sã spunã absolut totul. Iar cine se încumetã sã emitã o asemenea
formulã ori a murit, ori cade în ridicol.
Îºi aude ultima bãtaie a inimii ºi e conºtient cã e ultima. Ba,
îºi aude ºi ecoul ultimei bãtãi ºi-i mai rãmâne timp sã exclame:
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„Ce joie dulce, ce soare strãlucitor ºi ce vie e furnica asta cãrând
o firimiturã de pâine mai mare decât ea!”
Sosirea morþii coincide cu sfârºitul scepticismului. Cine s-a
îndoit permanent cã nu va cunoaºte fericirea nu mai e cuprins de
nicio îndoialã. Îndoiala cã nu va gãsi fericirea nici în moarte
devine certitudine. N-o va gãsi.
Nihiliºtii se aflã într-o luptã permanentã cu viaþa. Dar ei nu
sunt nici de partea morþii, pentru cã atunci ar avea o vocaþie
constructivã. Or, ei sunt doar adepþii unui hãu veºnic în spaþiul
comun ºi fãrã de sfârºit al morþii dintotdeauna, al vieþii ºi al
morþii viitoare.
Cioran: „Pe la sfârºitul Evului Mediu apãreau cãrþi anonime
cu titlul Arta de a muri. Succesul lor era nemaipomenit. Ar mai
miºca pe cineva astãzi o asemenea carte?” Nu, rãspunde
Augustin Doman, autorul a douã asemenea cãrþi.
Viaþa e o veghe continuã, viaþa înseamnã apãrarea zi ºi
noapte a unei puteri, realã sau iluzorie, mare sau deloc
însemnatã, apãrarea cu dinþii a unei averi inutile, a unui post etc.
Moartea coincide cu câºtigarea liniºtii. Un negru mic, încornorat
ºi cu lungã coadã îmbârligatã se uitã în vârful pixului meu, în
chiar momentul când scriu aceastã sentinþã foarte înþeleaptã,
scoate o limbã lungã ºi ascuþitã, clipeºte ºi-mi zice: „Liniºte! O
iluzie, o iluzie, o iluzie! Ha-ha-ha!”
Coloana Infinitã a lui Brâncuºi, acest obiect kitsch care
înþeapã cerul la Târgu Jiu, nu e decât o clepsidrã în n exemplare
prin care curge moartea ca un nisip negru.
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„Moartea? Zice vecinul meu cu paharul de vodcã-n faþã. O
pocnitoare! Una silenþioasã, dar atât, o pocnitoare!”
Metafizicianul de serviciu strâmbã din nas când vine vorba
de carne. „Sângele conteazã, zice el, carnea e ceva vulgar”. „Dar
sânge fãrã carne...” încearcã un ins din tabãra neutrã.
Metafizicianul de serviciu nu-l aude. El a dat sentinþa. Apoi,
metafizicianul de serviciu se aºeazã în capul mesei ºi mãnâncã o
fripturã în sânge stropitã cu mult vin roºu.
„Sângele ºi ideea conteazã, peroreazã el, carnea e vulgarã”.
„Dar sânge fãrã carne, Excelenþa Voastrã Metafizicã!...”
Deºi despre iubire, viaþã, erudiþie, pasiuni se ºtiu mai multe
sau mai puþine, toate sunt obsesii trecãtoare. Moartea – despre
care nu se ºtie mai nimic – rãmâne o obsesie permanentã.
Te topeºti în moarte ca-ntr-un acid care atacã încet, tot mai
încet, foarte-foarte încet, dar vai! sigur.
Spaþiul Morþii este locul în care totul este interzis, adicã e
þinutul libertãþii absolute. Cã, întreb, ce libertate e aceea în care
þi se permite una, alta?
Citind Cu sânge rece, romanul lui Truman Capote, sunt
mereu tentat sã mã uit pe-o hartã rutierã a SUA. Citind proza de
tinereþe a lui Hemingway, simt nevoia sã vãd o hartã a Europei
interbelice. Cursivitatea prozei lui Balzac mi-e fragmentatã de
dorinþa de a vedea harta Parisului din perioada 1800-1840.
Venind vorba sau citind despre moarte, nu simt nevoia sã
privesc vreo hartã. În minte totul mi-e limpede, ºtiu unde, de
unde, pânã unde, cât.
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Deviza mea, adicã a scepticului de meserie: Ce a fost a fost,
ce va fi nu va fi.
Nevasta e o fiinþã care vrea amorul – mult/puþin – mai
devreme sau mai târziu, dar care vrea bani – mulþi – doar acum;
acum ºi mai târziu ºi totdeauna.
Viaþa omului începe cu primul strigãt. Moartea începe cu
prima clipã de tãcere. Unii o explicã prin faptul cã la sfârºitul
vieþii omul devine înþelept ºi, înþelept fiind, tace. ªi aºa pleacã
dincolo, în tãcere. Cred, însã, cã de fapt este vorba de inutilitatea
cuvintelor în moarte, moartea fiind o lume perfectã. Viaþa fiind
un tãrâm imperfect, se impune polemica. Dar, în lumea absolut
perfectã a Morþii, controversele devin total inutile.
A scrie zilnic despre moarte, ca mine, a vorbi toatã ziua-bunã
ziua despre sfârºit înseamnã a uza noþiunea, a coborî-o în
derizoriu, a face din ea ceva la îndemânã, pe care îl ignori din
plictisealã. Iar la întâlnirea cu ea, caºti de plictisealã ºi accepþi,
concesiv, sã intri în acel joc nici mãcar amuzant... „Asta e, zice
prietenul tãu, sã facem moartea de râs, s-o aruncãm în hãul
derizoriului!”
Doi poliþiºti pe-o bicicletã. În timpul agoniei date de
cangrena de la un picior, Harry din nuvela lui Hemingway
Zãpezile de pe Kilimanjaro simte, în mai multe reprize, cum se
apropie moartea. O datã, uºor, „ca o adiere, ca o suflare care face
ca flãcãruia lumânãrii sã pâlpâie ºi apoi sã se înalþe”. Apoi, mai
intens: „moartea se apropiase de el ºi-ºi odihnise capul la
picioarele patului de campanie ºi-i simþise rãsuflarea grea”.
Încearcã sã ºi-o închipuie ºi-i spune soþiei: „Sã nu crezi niciodatã
istoria aceea cu hârca ºi cu coasa. Ar putea fi la fel de bine doi
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poliþiºti pe-o bicicletã sau o pasãre. Sau poate avea un rât lung
de hienã”.
De câte ori privesc cerul înþeleg cã acolo e moartea. Cerul
albastru de varã, fãrã o patã vagã de nor, cerul fumuriu de
noiembrie, cerul nopþii cu lunã plinã înconjuratã de stele, cerul
sub toate aspectele lui schimbãtoare îl asociez cu certitudinea
morþii.
Toþi oamenii religioºi vãd în viaþã un preambul banal ºi
mizerabil ºi stoic al morþii – un tãrâm al fericirii veºnice. O
revoluþie în toate religiile lumii ar fi ideea cã viaþa este (ar trebui
sã fie) spaþiul fericirii care urmeazã teritoriului negru al morþii ºi
precede timpul anost al veºniciei morþii celei negre.
Viaþa, viaþa impusã cu orice preþ? Parcã vãd un stoic grec de
la anul 100 î.Hr., în togã ºi sandale, împins de la spate într-o
discotecã de la anul 2005 din oraºul Piteºti.
Naºterea înseamnã iluzii ºi speranþe deºarte. Moartea
înseamnã certitudini; în bine sau în rãu, dar certitudini.
Nimic mai limpede ºi mai pe deplin absolut ca aceastã
sentinþã a lui Cioran: „Tot ceea ce este capital e în legãturã cu
moartea”.
Nebunia este un teritoriu al fericirii. Nici un locuitor al ei nu
ºtie cã existã moarte, cã trebuie sã meargã spre aceastã moarte.
Cum sã plece el, nebunul, din lumea aceasta a fericirii fãrã de
sfârºit? Aceastã întrebare nici mãcar nu ºi-o pune în cotloanele
cele mai adânci ale subconºtientului sãu rãvãºit.
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Dacã vreodatã un vierme (cu întreaga lui familie) va fi fericit
sã-ºi gãseascã adãpost în tigva mea, ei bine, atunci pot spune –
eu însumi fericit – cã a meritat sã mã fi nãscut ºi sã fi vieþuit
atâþia ani ºi cã am murit. Un singur gând nu-mi dã liniºte. Dacã
viermele respectiv va gãsi cã tigva prietenului meu Teofil e o
casã mai confortabilã?
Dacã omul nu s-ar naºte cu moartea în el ar fi invulnerabil.
Moartea nu poate fi decât suprateranã. E o lume prea vastã
Moartea ca sã aibã loc în subteran.
Totul este ridicol, uºor, derizoriu, frivol în raport cu moartea.
Ce pãcat cã savanþi, miniºtri, regi, preºedinþi ºi campioni înþeleg
acest lucru târziu, prea târziu.
Nu sfinþii sunt concurenþii lui Dumnezeu, pentru cã oamenii
nu ºi-i aleg drept modele ºi nici nu se dau în vânt sã-i asculte.
Mai curând, monºtrii îl concureazã pe Atotputernic. Sigur însã îl
concureazã „monºtrii sacri”. Aceºtia chiar devin modele pentru
oamenii comuni.
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Joi, la nouã dimineaþa
Din mitologia româneascã. Romulus Vulcãnescu vorbeºte
despre bradul pereche. La moartea unui tânãr necãsãtorit,
prietenii lui din copilãrie mergeau în munte la un brad ºi-i cereau
iertare cã trebuie sã-l taie, dar i-a murit fratele sãu, tânãrul.
Bradul era apoi dus la casa feciorului mort, purtat de tineri în
convoiul mortuar ºi implantat pe mormânt. Cu cât se usca mai
târziu, se zicea, cu atât mai pur a fost cel mort înainte de vreme.
Obiceiul poate fi întâlnit ºi azi, în secolul XXI, în sate din
Podiºul Mehedinþi.
Sinucigaºii viseazã ca – prin actul lor fatal – sã cucereascã
singurãtatea absolutã. Ha-ha! E ca ºi cum te-ai arunca dintr-un
elicopter, fãrã paraºutã, în mijlocul carnavalului de la Rio. Iar o
dansatoare de samba, cu pene, cu ºolduri cãrnoase ºi bronzate,
îmbrãcatã doar în niºte bikini albaºtri, îþi atenueazã cãderea cu
braþele ei solide ºi te întâmpinã cu o veselie indiferentã: „Ei,
bine-ai venit în singurãtatea indecentã a lumii noastre nebune!”
Gândind la întâlnirea cu moartea, eºti bucuros, eºti cuprins
de-o fericire liniºtitã, moleºitoare, dar descoperi cã, împotriva
voinþei tale, ai ºi îndoieli. Prin contrast, îl vezi pe arabul cu
dinamita la brâu, îl vezi ce fericit e, cum i s-a luminat toatã faþa
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ºi cum îl anunþã extaziat ºi în gura mare pe Dumnezeul lui cã va
sosi, cu câtã gingãºie mângâie detonatorul. Te simþi un biet
impostor. Ce înseamnã fericirea ta leºioasã, bucuria ta umbritã
de mici îndoieli pe lângã extazul deplin al islamistului înainte de
marea întâlnire, aceasta fiind pentru el o certitudine pipãibilã
precum piatra de cremene încã udã din albia râului ºi pe care o
mângâi precum arabul detonatorul.
Viaþa nu ne e datã decât pentru a-i contabiliza zi de zi
imperfecþiunile care degenereazã, în progresie geometricã, în
alte ºi alte imperfecþiuni, pânã nu mai putem suporta ºi ne dorim
cu toatã fiinþa noastrã sã trecem cât mai curând în lumea perfectã
a morþii.
Vers sentinþã de Costel Stancu: „Omul trãieºte pentru a-ºi
desãvârºi moartea”.
Joi, la nouã dimineaþa, pe-o plajã întinsã în lung ºi-n lat cât
Sahara, o enigmaticã balenã s-a aruncat pe nisipul fierbinte
ºi-acolo a rãmas pe veci, moartã de-a binelea.
În aceeaºi zi de joi ºi tot la nouã punct, pe platoul de pe
vârful muntelui, Supraomul ascet peroreazã deasupra pãdurilor
de brazi uriaºi, nu conteazã despre ce, dar e lovit de gripã, de
pneumonie, de dublã pneumonie ºi moare întins pe platoul cu
oxigen rarefiat, ca un peºte pe-o farfurie uscatã.
Joi, la nouã fix, o turturea amãrâtã, într-un cireº înflorit de la
marginea grãdinii mele îºi înfige gheara în gât ºi rãmâne fãrã
suflare la îmbinarea a douã crengi. Moare ca un om pe-un munte.
Peste trei minute, motanul Rudolf al doilea o gãseºte ºi-i despicã
pieptul cãutându-i lacom inima amarã ºi caldã încã.
Într-un parc pustiu, un Onan din mileniul trei, un Onan de
ºaptesprezece ani, la ora nouã dimineaþa, îºi satisface viciul. Iar
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un invizibil spermatozoid moare neºtiut de nimeni între douã fire
de iarbã, ca o turturea între douã crengi de cireº.
Joi, la nouã dimineaþa, se moare voluntar.
Vreau sã fiu stoic, cuminte, înþelept, mi-o doresc toatã ziua,
ca pe o igienã personalã. Dar vãd asceþi panicaþi în momentul
morþii, preocupaþi cã poate n-au suferit destul de mult în timpul
vieþii ºi poate cã nu suficient de sincer ºi atunci mã revolt ºi-mi
spun ca un om comun: vreau sã fiu stoic, cuminte, înþelept, de
dimineaþa pânã seara îmi doresc acest lucru, dar nu vreau sã scot
din ecuaþia existenþei mele ideea de fericire, inclusiv aici, pe
teritoriul efemer, provizoriu al vieþii.
Vãd la televizor un bãtrân chinez cântând la violoncel piese
de Enescu. E uscãþiv, are ochelari ºi ochii sãi oblici sunt de-o
tristeþe dincolo de care nu mai e decât zidul cenuºiu al disperãrii
absolute. Iar muzica lui suavã, pigmentatã doar cu câte o notã
cristalinã a pianului acompaniator, muzica aceasta tristã îmi
aduce liniºtea supremã de început de lume care nu poate fi
concentratã decât în cuvântul fericire. Dar la sfârºitul unei ore de
pierdere totalã, am o clipã de îndoialã: dacã în spaþiul ºi timpul
nesfârºite ale morþii nu voi regãsi un chinez bãtrân cât toatã
istoria omenirii cu ochi triºti cântând Enescu la violoncel?...
Cioran cel tânãr: „Nu cunosc nimic mai scârbos decât
moartea, nimic mai grav ºi mai sinistru”. Pe parcurs, ºi-a mai
temperat tonul în legãturã cu subiectul, ºi l-a nuanþat. Pentru cã
doar tinereþea e o scuzã pentru radicalismul ideii; în fond,
moartea fiind o destinaþie unicã: oriîncotro vei porni, te îndrepþi
doar spre moarte, precum acul busolei doar spre Nord.
Nostalgia? Este dorul de moartea de dinainte de viaþã.
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Tânãra sopranã cântã în mica salã de doar ºaptezeci ºi ºapte
de locuri. Ea e blondã, e frumoasã, are tenul alb ca de marmurã
uºor patinatã. „Cântã dumnezeieºte!” zice în ºoaptã un bãrbat
gros din rândul întâi. „ªi aratã dumnezeieºte!” completeazã
vecinul lui. O priveºti pierdut, dupã cum o asculþi pierdut. E
frumoasã. O vezi cu ochii minþii, cum se zice, ºi vezi fetiþa de
nouã ani din ea, apoi nimfeta de treisprezece ani din ea, blondã
ºi proaspãtã, cu ten de petalã de trandafir alb. Cu ochii minþii,
cum se zice, vezi cum viermi mai mici sau mai mari, râme ºi
lipitori îi mãnâncã buzele cãrnoase, pomeþii obrajilor, pielea finã
a nãrilor ºi limba cu care cântã acum dumnezeieºte. Tânãra
sopranã cântã pe mica scenã rotundã, având la stânga ei nimfeta
care abia învaþã gamele, iar la dreapta scheletul alb plimbându-se
printr-o grãdinã pe muzicã de Mozart. Închizi ochii, asculþi
muzica dumnezeiascã ºi vezi cu ochii minþii, cum se spune, trei
soprane într-una.
Nu ºtiu limpede dacã am visat sau chiar am murit pentru o
jumãtate de noapte. „ªi cum era? mã întrebi, cum era?” „Ce sã
fie?” mã mir eu. „În moarte, cum era?” „Cum sã fie? Ca-n viaþã!
Exact aºa. Sãpam grãdina plictisit. Hrãneam doi câini, doi iepuri
ºi-o pisicã. Eram supãrat cã n-aveam suficienþi bani de benzinã
sã pornesc într-o excursie la Marea Moartã. Priveam cu jind
scheletul alb al unei fetiºcane suple, dar n-aveam curaj s-o invit
la o sticlã de vin. Un hoit încã gazdã a unei colonii de viermi
graºi mã bârfea în faþa altui hoit, acesta din urmã deja curat. Dar
un alt hoit mirosind insuportabil mã asigura de consideraþia,
respectul ºi iubirea lui.” „ªi Dumnezeu?” mã întrebi. „Ce e cu
Dumnezeu?” „Pe el îl vedeai?” „A, nu. Era anticamera plinã.
Sfinþii te înscriau în audienþã cu ºase luni înainte. Erau mulþi
sfinþi, o armatã de moaºte. Umblau cu osul nazal pe sus ºi te
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trimiteau la îngeri sã le spui lor ce vrei sã vorbeºti cu
Dumnezeu”. „Dar, în general, care era atmosfera?” „Hm!
Atmosferã de joi la prânz”.
Personajul titular din nuvela Criptã pentru Boris
Davidovici de Danilo Kiss: „Isak Ilici, dumneavoastrã ar trebui
sã cunoaºteþi obiceiurile de înmormântare ale evreilor: în
momentul când mortul trebuie scos din sinagogã pentru a fi dus
la cimitir, un slujitor al lui Iehova se apleacã deasupra
rãposatului, îl strigã pe nume ºi-i spune cu voce tare: Sã ºtii cã
eºti mort!”
„ Ce sãracã în sentimente e stepa!” zice rusul curgându-i o
lacrimã de-a lungul nasului roºu ºi scurgându-se în paharul de
vodcã.
„Ce sãracã-n hermeneuticã e marea!” constatã francezul
sorbind un coniac pe puntea iahtului.
„Ce sãrac în bani e deºertul!” se plânge dictatorul arab
pufãind din narghilea.
„Stepa, marea, deºertul! Câtã moarte latentã!” mormãie
moþãind Serafim cel Bãtrân care multe a mai vãzut la viaþa lui.
Moartea? Locul unde vor merge inclusiv cei care n-au fost
niciodatã nicãieri.
Ce vulgar ºi, în fond, ce fals e spectacolul tragic al morþii!
Un câmp de luptã cu…eroi sfârtecaþi de bombe. Cei vii strâng
bucãþi de trup, mâini ºi picioare, degete ºi mãruntaie ºi hãlci
însângerate amestecate cu resturi textile, o fac cu gravitate, cu
solemnitate, le pun în cearºafuri, în sicrie, în cripte. Femeile þipã
ºi-ºi smulg pãrul. Copiii se ascund speriaþi.
Ei, dar câtã liniºte în spectacolul nevãzut al morþii. Stai pe
terasã, la masa ta din colþ, ºi vezi pe tânãra femeie blondã bându-ºi
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sucul de lãmâie în care curge moartea; ºi ea zâmbeºte. Bãrbatul
tânãr de lângã ea îºi toarnã suc de lãmâie în vodca prin care se
agitã latent moartea; ºi el zâmbeºte. În nucul ce umbreºte gros
terasa, o veveriþã mai micã decât un suflet ronþãie o nucã; din ea
trãieºte fericitã, din ea va muri indiferentã. E duminicã, 2
septembrie, e liniºte ºi pe terasa cu mese albe, moartea lucreazã
fin, deloc vulgar ca-n cazul eroilor de pe câmpul de luptã.
Cioran: „Categoricul avantaj al muribunzilor: sã poatã debita
banalitãþi fãrã a se compromite”. Dar, vai, acest avantaj e atât de
scurt în timp!
A murit prietenul meu cu care n-am vânat lei, dar cu care am
bãtut cu pasul maluri de râu, cu care am bãut vodcã ºi cu care am
tãifãsuit vreun secol în singurãtate. A murit, îl vãd pe catafalc,
astãzi va fi înmormântat, iar eu nu pot plânge. ªi cum sã plâng
când eu ºtiu cã, la plecarea prietenului meu, moartea existã,
moartea care l-a luat pe Enkidu, care l-a luat pe contele Lev
Tolstoi, care l-a luat pe Ivan Bunin, aceeaºi moarte l-a luat acum
ºi pe prietenul meu? Iar eu nu pot plânge pentru cã ºtiu cã
moartea existã.
Sã scrii despre moarte e ca ºi cum þi-ai scrie astãzi, 1 martie,
în jurnal despre ziua de mâine, 2 martie; ºi scrii cu speranþa cã
nu va fi, totuºi, atât de previzibilã pe cât þi-ai notat tu.
Metastazele i-au cuprins peste trei sferturi din organism. Iar
el zâmbeºte ºi n-are nostalgii. El face planuri de viitor. În asta
constã frumuseþea vieþii? Sau asta e cea mai clarã dovadã cã
viaþa nu e decât un fragment între moartea dinainte ºi moartea de
dupã?
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„Ce ai face dacã ai fi nemuritor?” mã întreabã un ziarist.
Oricât aº vrea sã fabric un rãspuns, nu pot. E o întrebare la care
nu voi avea niciodatã rãspuns, pentru cã eu chiar mã cred
nemuritor în tot timpul vieþii mele.
Progresul în moarte? întreabã prietenul meu. Progres într-o
lentoare infinitã în spaþiu ºi timp? rãspund eu întrebând?
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Templul de vatã
Nu crede în simpatia unora, care e de cele mai multe ori
ipocritã ºi interesatã, ci crede mai curând în ura altora, care e
totdeauna sincerã! Tot aºa, nu e recomandabil sã crezi în
amãgirile vieþii, ci în realitatea morþii!
În mare, moartea nu e decât viaþa pe veci încremenitã.
Aceastã carte nu-ºi propune sã sintetizeze moartea într-un
cuvânt, nici într-o expresie, nici mãcar într-o paginã. Ea propune
un mozaic care în întregul lui sã dea imaginea Morþii. De altfel,
în acelaºi fel ar putea fi prezentatã însãºi Viaþa.
Infinitul nu poate fi conceput decât în moarte. A avea cultul
infinitului ºi a respinge în acelaºi timp moartea e un nonsens. A
þine sã atingi infinitul – chiar numai mental – înseamnã a accepta
veºnicia morþii dinainte ºi de dupã viaþã.
Moare în fiecare toamnã frunza de platan ºi se transformã în
cenuºã. Moare libelula în fragedã bãtrâneþe ºi se preface în
cenuºã. Se aruncã la gunoi hoiturile de ºobolani care devin
cenuºã. Faptele bune, rele, banale, mai puþin cele geniale, ale
oamenilor, în cenuºã se prefac. Oamenii înºiºi se nasc, iubesc ºi
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mor, apoi devin cenuºã. Cenuºa – atotcuprinzãtoarea urnã a
morþii.
Ce animale desfrânate sunt oamenii manifestându-ºi
fericirea! Sunt de neprivit, e adevãrat, ºi oamenii hohotind în
miezul tragediei, când pe moment nu ºtii dacã hohotele sunt de
plâns sau de râs. Dar sã vezi pe-o femeie exteriorizându-ºi
fericirea e cât se poate de dizgraþios. O femeie drogatã ºi aflatã
în orgasm! Poþi privi o drogatã aflatã la orgasm? Aici ar trebui
sã se deosebeascã omul de animal, în modul în care-ºi trãieºte
extazul. Nu doar decenþa ar trebui sã-i impunã reþinere, dar chiar
nefericita condiþie umanã.
Poteci din sate de munte ºi din orãºele de colinã se varsã
drepte, cuminþi, fãrã meandre în ºosele pietruite cu bazalt.
Drumuri pietruite ºi autostrãzi învelite în strat ebenin, de bitum,
se îndreaptã liniare spre un punct central, spre acest buric al
lumii, vãrsându-se vlãguite toate în acest punct atotcuprinzãtor,
În urma lor, numai vorbe, vorbe goale ºi cenuºã.
În Piaþa Prefecturii s-a înãlþat rugul. Din maºini ultraelegante
ºi scumpe, de pe terase cu bere ºi alcooluri dublu ºi triplu
rafinate, lumea priveºte flacãra înaltã a rugului. Cicã, acolo a
fost pusã la ars o idee neagrã. Pe rugul înalt cât istoria
contemporanã a oraºului milenar de sub munte, ideea neagrã
arde. Nebunul urbei îºi prãjeºte slãnina în flacãra înaltã a rugului
ºi strigã râzând cu dinþii lui negri: „Moarte ideilor negre, moarte
ideilor albe, moarte ideilor care ne þin captivi! Trãiascã nebunia
ºi confuzia de valori!”
Diferenþa dintre influenþele în literaturã ºi plagiatul literar: în
primul caz, un scriitor ia ce e al lui dintr-un alt autor; în
cel de-al doilea, ia ce nu-i aparþine.
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Ape repezi, mai zgomotoase ori de tot tãcute, carã la vale,
spre marea depresiune a morþii, mâl, mult mâl, oceane de mâl
negru. Gerul iernii veºnice preface mâlul negru ca smoala în
munþi trainici – munþi de neclintit ai morþii infinite în timp.
Radu Cosaºu este scriitorul prin excelenþã al precizãrilor,
cine? ce? când? cum? unde? Fiind întrebãrile la care se simte
dator sã rãspundã dimineaþa, la prânz, seara ºi pe la miezul
nopþii. Iatã doar o asemenea precizare: „În epoca aceea banii nu
ne aduceau fericirea!”
Cãile pe care te poþi scurge spre balta uriaºã a morþii: te poþi
repezi în vâltoare, ca un potop; te laºi purtat de ºesul vieþii, încet,
pe nesimþite, ca o pânzã lichidã; dar te poþi scurge prin tuburi
minuscule, microscopice, ca o sevã prin tulpina unei crizanteme.
Mai încet ori mai vulcanic, ne scurgem spre balta uriaºã a morþii.
Am fost om viu în vremea ierbii înrourate. Mi-aduc aminte
cã am trãit pe vremea toamnelor cu ploi de ghindã de stejar. Vag,
vag de tot, mã vãd tânãr ºi cu picioarele pe nisipul fierbinte.
Dar deloc, deloc nu-mi aduc aminte de clipa de adevãratã
fericire dintr-o dimineaþã de august, despre care mi se vorbeºte
atâta.
Amintiri cu ploi de ghindã de stejari, dar nu cu secunde de
fericire.
Bãtrâni, bãrbaþi în floarea vârstei, dar ºi tineri ºi chiar copii,
femei trecute, dupã ridurile lor, dar ºi femei tocmai coapte pentru
dragoste, ca ºi fetiþe cu codiþe-n pãr, cu toþii mãrºãluiesc de
dimineaþã pânã-n zorii zilei urmãtoare spre moartea cea mare ºi
veºnicã. ªi toþi sunt serioºi. Puah! Cum se preocupã ei de
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câºtigarea banilor, cu câtã seriozitate vorbesc despre lucruri
trecãtoare, câtã acribie dovedesc în cucerirea fiinþei iubite...
Bãrbaþi, femei, tineri ºi bãtrâni, mãrºãluiesc de dimineaþa pânã-n
dimineaþa urmãtoare spre moartea cea veºnicã, spre moartea din
zilele vieþii tuturor, serioºi. Hm! Cât sunt de serioºi!
Cinismul (uneori) bine temperat al lui Cioran: „În lumea asta
încã n-a murit nimeni de suferinþa altuia. Iar acela care a zis cã
moare pentru noi n-a murit, ci a fost omorât!”
Cum în moarte nu existã timp, adicã timp curgând, ci doar
timp împietrit, nu se poate vorbi nici de progres, deci nici de
perfecþionism. În moarte domneºte deplin perfecþiunea. În
moarte totul stã. Perfect.
Joi seara, în viaþa mea a intervenit un factor nou: interesul
brusc pentru moartea strãlucitoare. O luminã puternicã dã
strãlucire de argint covorului infinit de iarbã. O lunã rotundã dã
o poleialã de aur valurilor mãrii. O luminã grea ºi strãlucitoare
se prelinge din uriaºa clepsidrã a cerului. De joi seara, interesul
meu pentru strãlucirea morþii veºnice a devenit total.
O vale prin care nu bate vântul.
Puntea dintre viaþã ºi moarte e un lingou de aur.
Obosite, lucrurile se scurg, ca-ntr-un vid controlat, spre
odihna supremã. O frunzã pluteºte dupã altã frunzã pânã-n
groapa mâzgoasã ºi atotcuprinzãtoare, levitând în boarea
dimineþii. Un leu bãtrân ºi blazat îºi plimbã oasele sleite spre
Marea Morþii. Prin blana roasã deja i se vede albeaþa ciolanelor.
Agitat, cãutând te miri ce pe întinderea de nisip, omul nu are
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timp sã vadã cum malurile mãrii celei (mai) mari se apropie de
el sã-l trimitã la odihna absolutã.
Întrebare aproape esenþialã: „tu ce faci când moartea
traverseazã strada/odatã cu tine/ºi în dimineaþa limpede/îºi
cumpãrã un ziar ºi o sticlã de lapte?” (Daniel Corbu).
Un templu de vatã cu intrarea larg deschisã.
Moartea e locul în care, în ºiruri uriaºe, toþi oamenii îºi
prezintã scrisorile de acreditare pe care nu le citeºte nimeni.
Îºi amintea certitudini, trãia certitudini, traversa certitudini
ca pe-un gazon tuns la un centimetru, prevedea certitudini. Ce
plictisealã, ce singurãtate!
Moartea e o lume de scãri care nu urcã nicãieri, dar mai ales
care nu coboarã.
O gãleatã de apã ºi un strop de sânge închegat, asta eºti la
naºtere. O gãleatã de apã ºi un strop de sânge luând formã de om
miniatural pe verticalã. O gãleatã de apã ºi un strop de sânge
curgând, asta eºti pe patul de agonie. O gãleatã de apã ºi un strop
de sânge descompunând o formã de om zãcând pe orizontalã.
La naºtere, un fir roºu apare din senin ºi începe sã-i
strãpungã inima. Cât de încet pãtrunde firul roºu ca de laser, cât
de încet, dar, zice cineva, cât de repede totuºi reuºeºte s-o
strãpungã.
S-a nãscut bãiatul orãcãind, iar tatãl pleacã la cârciumã.
Vesel. Sã se îmbete sãrbãtorind. Dar cineva nevãzut îi zice
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mamei rãmase pe patul naºterii: „E timpul sã-ºi facã bagajele”.
„Ce bagaje?” „Bagajele pentru drumul fãrã întoarcere”. „Cum,
zici cã la ºapte clipe de la venirea pe lume trebuie sã-ºi facã
bagajele?” „Sigur, nici nu ºtii, nici nu simþi cum trece timpul! Ca
mâine vine vremea. De aceea e bine sã-ºi facã bagajele, sã fie
pregãtit!”
S-a nãscut bãiatul în anticamera morþii! Tatãl sãrbãtoreºte la
cârciumã.
Petru Romoºan sugerând cã mor împãraþii glorioºi, dar cã le
supravieþuiesc scriitorii, scribii, cronicarii: „Mort este regele
Claudius, morþi sunt supuºii,/Trãiascã scribul, ºoarecele
nemuritor!”
Locul unde plutirea tãcutã ºi perpetuã se desfatã neruºinatã.
Moartea este câmpul de luptã spre care oamenii pleacã
mereu spre a nu se întoarce eroi, spre a nu se întoarce învinºi,
spre a nu se întoarce.
O joie fãrã sfârºit.
Deschid uºa bibliotecii ºi un miros ascuþit de moarte îmi
îngheaþã nãrile. Deschid raftul, bag arãtãtorul între douã tomuri
ºi scot falangele albe, descãrnate, oase curate, de sfinþit cu vin
roºu, cu smirnã, cu mir...
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Umbra morþii
în câmpul alb de crini
Cum vezi tu moartea? mã întreabã prietenul meu. E scheletul
clasic cu coasa alãturi. Când ajung la ea acasã, mã priveºte
râzând/rânjind, îºi toarnã ºi-mi toarnã vodcã-n pahar ºi face
precizarea de rigoare: „poþi sã-mi zici tu!”
Viaþa mai lungã sau mai scurtã este o moarte mai mult sau
mai puþin amânatã.
Cã vei face sau nu promisiuni, cã ai sã fii un mort frumos ºi
cuminte, cã vei respecta sau nu aceste promisiuni, moartea te va
primi cu braþele deschise în teritoriul ei.
În aforisme, Blaga este mai fermecãtor când e mai aproape
de poezie decât de filosofie: „Ceea ce hãrþile geografice nu ne
spun – De sub orice ruinã izvorãºte un fluviu de melancolii”.
Posibil titlu: Moartea mea cu ochi în frunte.
Poveste de varã fãrã iarnã ºi de huzur fãrã cusur. La Dubai,
staþiunea miliardarilor, dl. W. stã tolãnit într-un fotoliu pe
marginea piscinei albastre ca cerul de varã, îºi fumeazã trabucul
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ºi-ºi soarbe bãutura. Mereu are impresia cã vine cineva din spate.
„Poate fi moartea?” se întreabã el, ca un bãtrân paranoic ºi
ipohondru. „Este exclus, se încurajeazã el. Cum s-ajungã ea aici,
în hotelul acesta subacvatic de ºapte stele?” Chiar, cum? O zi
întreagã tihna îi e fãcutã praf ºi pulbere de impresia cã cineva din
spatele sãu îl urmãreºte. „Este exclus sã fie moartea”, se
încurajeazã el mereu.
Noi, care stãm mai la ferealã, putem sã-i spunem adevãrul:
moartea e!...
A face din gândul morþii o obsesie domesticã de fiecare zi ºi
de fiecare orã – iatã un principiu de a trãi înþelept. Moartea nu te
va gãsi niciodatã nepregãtit.
Viaþa? O parodie nereuºitã a morþii veºnice.
Oamenii sunt fiinþe ciudate. Ei vor o viaþã bunã, foarte bunã
ºi o moarte frumoasã, ºi mai frumoasã.
„Îþi promit Totul!” îþi spune prietenul tãu. Dar tu ai de mult
timp senzaþia cã posezi Totul, poate din bucãþi, dar îl ai în
camera ta goalã ca o arenã romanã într-un deºert. Îl rogi sã-þi
aducã Nimicul, Nimicul în toatã splendoarea lui. Dar prietenul
tãu n-aude, este euforic. „Îþi promit Totul!” zice el plutind.
Întrebare: În primãvara Morþii înfloresc magnoliile?
Nu te strãdui neapãrat, în toate zilele vieþii tale, sã înveþi
multe lucruri despre moarte. La momentul potrivit, vei învãþa
totul într-o clipã. Definitiv, vai!
Cioran vede în moarte „falimentul prin excelenþã”. Dar de
unde! E revenirea la normal dupã cursa fãcutã de restul vieþii.
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Boemii n-ar trebui sã moarã niciodatã. Pãi, de aia îºi risipesc
ei banii, viaþa, averea, femeile ºi devin boemi, ca sã moarã?
În cortegiul funerar ne târâm în urma unei fiinþe dragi, în
urma unei deja foste fiinþe dragi. Dupã zece minute nu mai
rezistãm, nu mai suportãm ºi ne retragem mai în spate, luãm
distanþã faþã de moarte, faþã de un corp anorganic deja.
Cucuta – desert á la Socrate.
Amintiri din scurta reprizã de amãgiri: capacul sicriului
mirosind a con de brad.
Ce prozator mare aº fi dacã aº putea descrie spaþialitatea
întunecoasã a Morþii!
Dupã orice efuziune, dupã orice izbucnire de optimism te
simþi cuprins imediat de ruºine, de-o jenã fãrã seamãn, dându-þi
seama cã eºti un amator, un amator al optimismului.
Ce rost are sã fii pesimist, sceptic, sumbru, anxios, disperat
în viaþã, dacã tot vine moartea?
Cioran se alinta cu gândul cã totdeauna a fost parazit. Dacã
el a fost parazit, atunci ce sunt toþi cei care s-au inspirat din ideile
sale ºi toþi cei care nu pot trãi fãrã cãrþile lui?
Pentru un geniu, moartea e un nou început, un lung început.
În timp, invidiile, rãutãþile, frustrãrile celor din jur dispar, iar
creaþia sa îºi începe drumul în lume cu mai puþine piedici.
Aºadar, moartea nu numai cã e un paravan între aici ºi dincolo,
dar chiar face parte din lunga viaþã a geniului.
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Poem într-o propoziþie de Petru Creþia: „Imaginile din
oglinzi plutesc deasupra unei vãi a morþii”.
Moartea este teritoriul întunericului compact sau al luminii
depline, al luminii atât de strãlucitoare cã nu te lasã sã vezi
nimic.
Mulþi oameni ar aºtepta liniºtiþi moartea dacã ar ºti cã ea ar
fi un proces de individualizare, ci nu unul de omogenizare.
Un titlu cu adevãrat abstract? De pildã, Cu moartea pre
moarte cãlcând.
Singurul proiect pe care þi-l poþi face cu totalã încredere e
acela al morþii tale. Îl vei realiza negreºit. Restul e încercare.
Þi se reproºeazã cã nu gândeºti pozitiv ºi nu vezi viitorul în
luminã. Eºti dispus sã vezi viitorul nu doar luminos, dar chiar
rozaliu, numai cã de câte ori te întorci cu faþa spre viitor nu-þi
apare la orizont decât un uriaº zid cenuºiu, mai mare decât Zidul
Chinezesc, deci inexpugnabil.
Moartea, îþi zice prietenul tãu, este pictura lui Yves Tanguy,
adicã antinatura: peisajele încremenite pe toatã întinderea, cu
lumina stinsã, fãrã aer, doar cu vagi urme de viaþã din vremuri
imemoriale, adicã oase, cochilii de scoici, fosile, pietre. Asta e
moartea, mai zice prietenul tãu, peisajul neclintit al mereu
tânãrului Yves Tanguy.
În aºezarea sa calmã ºi trainicã, moartea nu admite anarhie,
nici mãcar revoluþie.
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Cioran: „Murind, devii stãpânul lumii”. Care lume? Doar a
morþilor, deºi am o bãnuialã cã Cioran avea în vedere chiar toatã
lumea.
Un posibil titlu (de poeme, în versuri ºi în prozã): Cuvinte
tâmpite îndelung meºteºugite.
Sinucigaºul nu e un disperat, chiar dacã uneori lasã scrisã
explicaþia unor cauze exterioare ce l-au determinat la suicid, nu
e nici mãcar bolnav psihic; sinucigaºul este omul întâlnirii
admirabile cu o clipã hotãrâtoare în care ideea morþii, a
apropierii imediate de moarte este imposibil de a fi respinsã.
Ultima tentaþie, ultima ispitã.
Fiecare clipã a vieþii noastre este împãrþitã în douã,
cuprinzând o parte de viaþã ºi una de moarte. Nicio clipã nu
seamãnã una cu alta din punct de vedere al raportului viaþãmoarte. De la unu la sutã pânã la nouãzeci ºi nouã la sutã variazã
procentele de viaþã ale unei clipe, respectiv de moarte.
Dar fiecare clipã a morþii noastre cuprinde sutã la sutã
moarte. Altfel zis, viaþa noastrã de fiecare zi e ºi moartea noastrã
de fiecare zi sau, ºi mai altfel spus, din veºnica noastrã moarte se
desprinde o scurtã ºi „impurã” reprizã de viaþã.
Moartea? te întreabã prietenul tãu. E locul unde stau singur
ºi aud materia zãcând.
Agonia este teritoriul dintre viaþã ºi moarte, teritoriul în care
bietul om este sfâºiat între douã tentaþii; pe de o parte, una
trecãtoare ºi deci puerilã, iar pe de alta una veºnicã, definitivã,
care ºi învinge mai devreme sau mai târziu.
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Agonia, un câmp de luptã pe care nu curge sânge, ci se rup
resorturi interioare cu ecouri în conºtiinþã.
Poem al suferinþei recitat de Marmeladov cel veºnic beat ºi
disperat în faþa lui Raskolnikov cel doar veºnic disperat: „Durere,
durere am cãutat în fundul cãnii, durere ºi lacrimi, ºi le-am gãsit
ºi le-am sorbit cu nesaþ! Iar milã de noi are sã aibã acela carele
pe toþi ºi pe toate le înþelege, el, singurul judecãtor...”
Astãzi e singura zi în care n-am vãzut ºi nici mãcar n-am
simþit umbra morþii. Sufletul meu dornic de a cânta precum
lebãda a fost trist, sufletul meu trist a fost toatã ziua. Soarele a
strãlucit pe-un deal, apoi în crucea cerului, pe urmã pe-un alt
deal, dar sufletul meu a fost sfâºiat de tristeþe. Umbra nopþii nu
se vedea, nu se simþea. Soarele de varã pe cer, umbra morþii
nicãieri. Dar în roºul amurg, în plimbarea din grãdinã, am simþit
ºi chiar am vãzut umbra morþii. Sufletul meu s-a liniºtit. Umbra
morþii aluneca de la Rãsãrit spre Apus, ca o felinã aluneca prin
câmpul alb de crini din marginea grãdinii. Sufletul meu liniºtit
se pregãteºte sã cânte precum o lebãdã.
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O idee simplã, genialã ºi mortalã
Era iarnã, zice prietenul meu, ºi-am vãzut moartea ºi-am
simþit-o cãlduþã, frecându-se de piciorul meu. Stãteam la gura
sobei de teracotã verde, iar moartea era o pisicã mare ºi cenuºie,
torcând. Mã privea cu ochi galbeni ºi torcea, torcea secunde,
minute, ierni ºi primãveri ºi toamne reci, torcea timpul privindu-mã
ironic. Am vãzut moartea, zice prietenul meu, era iarnã, vegetam
la gura sobei verzi de teracotã, iar moartea se freca de piciorul
meu torcând timpul.
Moartea prematurã? Moartea prematurã coincide cu aflarea
adevãrului înainte de vreme.
Într-un amurg de varã, în iarba ruinelor turnului Sân Nicoarã
din Curtea de Argeº, am gãsit un minialbum foto. În prima
fotografie, sepia, se afla un copil cu o ºapcã albã, iar sub
fotografie stãtea scris cu cernealã violetã: „Mihãiþã, la împlinirea
vârstei de 5 ani, privind spre Paris”. În altã pozã, un adolescent
cu o mustaþã subþire sub nasu-i roman. Explicaþia pozei: „Mihai
Voinescu, în ziua absolvirii liceului, privind încrezãtor spre
Paris”. O altã fotografie alb-negru reprezenta un soldat cu
chipiul pe partea dreaptã sub care se vede o privire
pãtrunzãtoare. Explicaþie: „Mihai Voinescu, ostaº în unitatea
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militarã de artilerie de la Turnu Severin, scrutând zãrile spre
Paris”. Un bãrbat tânãr cu papion negru la cãmaºã albã
reprezenta urmãtoarea pozã: „Profesorul Mihai Voinescu visând
la centrul istoric al Parisului”. Penultima fotografie prezintã pe
un domn cu pãrul alb, într-o cãmaºã albã, deschisã la gât, cu
pantaloni albi ºi pantofi de pânzã albã. Explicaþie: „Prof. univ.
dr. Mihai Voinescu, în ziua pensionãrii, privind cu speranþã spre
Paris”. Ultima fotografie este ºi singura color. Cinci femei ºi trei
bãrbaþi îmbrãcaþi în negru vegheazã un sicriu maroniu în care
zace un bãtrân: „Mihai Voinescu cu cinci minute înainte de a
pleca pe ultimul drum. El n-a ajuns niciodatã la Paris, oraºul
luminii la care a visat pânã-n ultima clipã”.
Viaþa ºi arta, pajiºti fragmentare ºi incoerente topite în
câmpul mare ºi iritant de coerent al morþii.
Întrebarea dimineþii de joi, 22 iulie 2004, 26 de grade
Celsius, soare, un euro egal 41.063 lei: „De ce atâta conºtiinþã a
morþii?”
Accident de circulaþie pe-o ºosea din Câmpia Olteniei.
Drumul e blocat de fiarele contorsionate ºi calcinate a douã
maºini. În jurul acestora se aflã vreo cincizeci de oameni care
comenteazã. Pe iarbã, la trei metri de carosabil, cinci cadavre
tinere, mutilate în ultimul hal. Pe lângã aceste cadavre nu miºunã
nimeni, nu comenteazã nimeni. Fiare contorsionate în centrul
atenþiei ºi hoituri mutilate zãcând singure pe iarbã.
Deºi punctualitatea nu e virtutea principalã a morþii, nu
trebuie sã intri în panicã. Vine ea. Mai devreme sau poate mai
târziu, dar vine sigur. Uitarea nu e unul din defectele ei.
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Viaþa? întreabã zâmbind, zâmbind straniu prietenul meu. E
partida de poker la care câºtigã doar moartea. Fie cã joci corect,
fie cã joci la cacealma, poþi sã triºezi, de câºtigat câºtigã doar
moartea.
Eseurile lui Roland Barthes – povestiri cu întâmplãri din
viaþa unui singur personaj complex: Textul.
Viaþa este un continuu proces de dezintegrare geometricã:
volumele se desfac în suprafeþe plane, acestea se desfac în linii,
iar liniile se transformã în puncte. Moartea e procesul invers
vieþii ºi în acelaºi timp ireversibil, punctele, liniile, planele
formând necontenit volume, iar volumele mãrindu-se ºi
înmulþindu-se la infinit.
Aflu cã Socrate a murit nevinovat ºi sufletul meu e liniºtit.
Mi se spune cã Borges a trãit orb de la o anumitã vârstã ºi a murit
fãrã vedere, iar eu sunt cu sufletul împãcat. Mi se prevede o
moarte violentã ºi sufletul meu zburdã peste pãduri ºi pajiºti
verzi. Liniºtit e sufletul meu înaintea morþii violente.
Toate spiritele superioare iubesc muzica, indiferent de
(re)sentimentele lor. Caragiale nu putea trãi fãrã muzica lui
Beethoven, Cioran – auzind o bucatã muzicalã – uita cã e filosof
cinic, chiar unii naziºti, cei mai mulþi, deveneau umani cuceriþi
de muzicã, în general, nu doar de cea a lui Richard Wagner.
Moartea – bunã, rea – nu poate fi conceputã în afara muzicii. Ba,
aº zice cã moartea este o depresiune înconjuratã de munþi de
muzicã.
Moartea ca o uriaºã stâncã. Om cu om, suflet lângã suflet, fir
de nisip peste fir de nisip uman se aºeazã clipã de clipã, alcãtuind
uriaºa stâncã numitã Moarte.
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La 18 februarie 1882, Veronica Micle îi scrie de la Iaºi lui
Eminescu aflat la Bucureºti: „Si nous pouvions mourir comme
cela! (un cuplu de îndrãgostiþi din capitala Moldovei, morþi
repede unul dupã celãlalt; n.m.). Ca serait pas la mort – mais une
union eternelle”. Da, moartea ca o contopire eternã. Peste ºapte
ani au avut parte nu atât de o moarte, cât de eterna unire.
Se vorbeºte ades – în general apocaliptic – de moartea artei.
Dac-ar muri mâine arta cu totul, cum se prezice, dacã tot ce s-a
creat pânã acum în domeniu ar dispãrea, a doua zi ar începe o
nouã rundã de creaþie. ªi, în linii mari, s-ar repeta. Acelaºi
început, aceleaºi revoluþii, aceleaºi curente, aceleaºi decãderi ºi
renaºteri.
Moartea este spaþiul plin ochi cu oameni de neînlocuit.
El: „Moartea este o problemã tragicã?”
Ea: „Sau e o efuziune liricã?”
Voce albã, din colþ (de grãdinã, de þarã, de Univers):
„Problemã de seninãtate liricã!”
Moartea? Moartea! Moartea. E o întrebare, o uimire, un
rãspuns? E o realitate de granit?
E moarte, e noapte, iar înaltul somn veºnic e atât de adânc,
atât de adânc!...
Dimineaþã întunecoasã de septembrie e, plouã mãrunt ºi rece
de douã zile ºi douã nopþi, iar eu scriu un pamflet despre amicul
meu X, care e intrigant, meschin ºi bârfitor ºi-ºi meritã cu
prisosinþã renumele de porcalete pe care nu se ºtie cine i l-a lipit
în frunte.
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Dar la fereastrã îmi bate un iepuraº alb cu ochi roºii ca douã
mãrgele, iepuraº care-mi atrage atenþia cã mâine s-ar putea ca
amicul meu X sã moarã, existã o dovadã ºtiinþificã potrivit cãreia
se poate întâmpla aºa ceva. Sã stea amicul meu X întins într-un
sicriu lãcuit, sã fie plimbat pe bulevard cu picioarele înainte ºi eu
sã-l atac în ziar. Ei, nu. Îmi umplu un pahar de vodcã, ies în
grãdinã ºi mã plimb prin ploaia mãruntã ºi rece, iar iepuraºul cu
ochi ca douã mãrgele de foc mã urmeazã murmurând: „Va muri,
vei muri, vom muri ºi vom vedea cã va muri...” Plouã mãrunt,
plouã rece ºi s-a dovedit ºtiinþific cã ºi intriganþii mor, deci ºi
intriganþii trebuie iertaþi.
A-þi fi sau a nu-þi fi teamã de moarte – cea mai vulgarã dintre
problemele esenþiale ale vieþii.
Imagine din Cezar Ivãnescu: „zâmbetul unui urangutan
mort”.
Moartea? întreabã zidarul, masonul cu mistria în aer. E
templul adânc cât toatã istoria lumii, cu pereþii oblici sau rotunzi,
dar pe care firul cu plumb cade drept, mereu se pliazã drept firul
cu plumb pe templul adânc cât toatã istoria lumii cu ziduri
oblice, cu ziduri rotunde.
Zice: Sunt un mincinos, mai ºi ºterpelesc câte ceva, n-am
ucis, e adevãrat, dar mai cã m-aº rãzbuna pe unul, pe altul,
câteodatã fac exces de vodcã ºi tabac, ce mai, sunt un pãcãtos.
Ei, dar dacã n-aº muri mâine, sãptãmâna viitoare sau peste trei
ani, atunci poate cã m-aº schimba!...
Ce? Moartea? se întreabã, te întreabã. E un capãt de þarã!
pronunþã el sentinþa.
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Mircea Bârsilã despre graniþa dintre viaþã ºi moarte: „O
picãturã de sânge/pe geamul care desparte somnul de moarte:
luna”.
ªtiu cã sunt om, cã trãiesc, cã sufãr, ºtiu cã îmbãtrânesc, ºtiu
ce e aceea bucuria, dar ºi tristeþea sfâºietoare, dar mai ales ºtiu
cã voi muri. Veºtii cã n-am sã mor niciodatã nu cred cã i-aº
supravieþui.
Ce lume lumea aceea! zice prietenul meu înviat din morþi,
din morþile clinice. O lume deasupra lumii acesteia, dar fãrã cer.
Oameni primitori ºi generoºi, în case doar puþin mai mari decât
trupul; cât paltonul, sã zicem. O lume generoasã fãrã cer
deasupra capetelor. O lume alb-albastrã fãrã albastrul cerului din
lumea noastrã meschinã. Ce lume obsedantã e lumea aceea
minunatã! exclamã prietenul meu, lumea aceea albã, verde,
albastrã, fãrã albastrul cerului!
Sonor, moartea este o lume de vatã împietritã din loc în loc.
E o idee atât de simplã, atât de la îndemâna tuturor ºi, în
definitiv, atât de genialã încât nu-i putea trece prin cap decât
acelui ins pocit, acelui paria care a ºi murit imediat dupã ce a fost
vizitat de revelaþie, strivit probabil de mãreþia ideii simple,
geniale ºi la îndemâna tuturor.
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Zodia magnoliei
Stau pe pat, pe patul naºterii ºi al vieþii, dar ºi pe patul de
moarte, acelaºi, ºi întind mâna într-o parte sau alta. Iar mâna mea
deja e în þara morþii celei veºnice, mâna mea deja e în neant.
Sintagmã cioranianã: „marea purificare din viziunea morþii”.
Ce sunt eu? Nu sunt decât un text care începe cu trei puncte
ºi se înºirã, mai þesut sau mai rãsfirat, mai mãrunt sau mai
lãbãrþat, cu arabescuri, cu majuscule, rune, cuneiforme, litere
mari ºi caligrafice, italice ºi aldine, cu litere cât puricii jucãuºi
alteori, un text lizibil sau de tot confuz, un text în care curg de la
stânga la dreapta ºi de sus în jos neînþelegerile mãrunte spre
întrebãrile esenþiale ºi întrebãrile de toatã mâna spre rãspunsurile
bâlbâite, un text curgând volens-nolens în ritmul curgerii
sângelui în inimã, un text scurgându-se din inimã, din aceastã
clepsidrã cu lichidul arzând mocnit, în spume, arzând liniºtit ca
un jar neîntors, arzând agonic precum o cenuºã încã înfloritã, un
text sunt, ziceam, un text începând cu puncte de suspensie ºi cu
literã micã, un text crescând, suind, coborând, un text zvâcnind,
zãcând, curgând, un text meditând, tãcând, vorbind ºi, în sfârºit,
un text murind în trei puncte, murind în speranþa punctelor de
suspensie...
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Vorbesc continuu de moarte din auzite. Iar sufletul meu
doreºte bezmetic sã vorbeascã despre moarte din vãzute, din
pipãite.
O gaurã neagrã în mijlocul vieþii. Gaura neagrã se doreºte a
fi un tunel cu lungime variabilã. O gaurã de vierme prin care se
scurge viaþa din oameni încet ºi continuu, dinspre moarte – via
viaþã (ce cacofonie!) - spre moarte.
De o mie de ani încerc sã-mi imaginez o lume cu un spaþiu
infinit ºi fãrã timp. Am gãsit-o astãzi, miercuri. E Moartea.
Limitele morþii sunt precum limitele durerii: se încheie
într-un colþ de octogon ºi încep în altul.
Dialog din povestirea Sat indian de Hemingway:
„Tatã, e greu sã mori?”
„Nu, cred cã e de ajuns de uºor, Nick. Depinde”.
În miez de iarnã ºi-n miez de noapte, moartea se plimba la
marginea oraºului; era neagrã-neagrã ºi cãlãrea un cal negru. Sã
fi fost moartea pata uriaºã de negru pe-o patã neagrã de forma
unui cal? Sã fi fost ea cea veºnic stãpânã? Sau calul negru cãra
în spinare noaptea lumii pe malul râului negru de la marginea
oraºului negru de la poalele muntelui ºi mai negru?
Problema existenþialiºtilor: are sau nu viaþa sens? De ce nu
se întreabã dacã moartea are sens? Nu se întreabã pentru cã
rãspunsul nu poate fi decât unul: Da!
Frica de moarte a majoritãþii rezidã în ideea cã moartea
înseamnã singurãtate. Or, moartea înseamnã o comunitate/
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comuniune fãrã precedent, o viermuialã pe care viaþa nu o poate
închipui.
Moartea nu e o baltã fierbinte, nici una cãlduþã, nici mãcar
una rece; moartea e un lac îngheþat, cu apã cristalinã. „Ei, aº!
zice înþeleptul, moartea nu e un lac îngheþat, voi convoca sfatul
înþelepþilor ºi vom hotãrî cã moartea nu e un lac îngheþat”. „Bine,
cedez eu, poate cã nu e. Dar atunci ce e moartea? Hm!”
Moartea? zice prietenul meu, sfidãtor ºi sigur pe sine. E pe
ducã! Sutele ei de milenii îi sunt numãrate!
Cu cât e prezentatã cu mai multe tabuuri, cu atât moartea e
mai atrãgãtoare, mai misterioasã, mai ispititoare. Exact ca o
femeie care nu-þi dezvãluie mai nimic, dar care îþi sugereazã
aproape totul.
O viaþã întreagã cauþi moartea, zice Teofil, ºi o întreagã viaþã
gãseºti doar cãutãtori obsedaþi de moarte.
Emil Brumaru, cel salvat de lucrurile mãrunte din sufragerie,
din dormitor, din bibliotecã, din carte, din rândurile din carte, din
cãmarã, de lucrurile mãrunte peste care el pune mereu o lupã
uriaºã: „...cafeaua mereu înnoitã, fierbinte, una prea tare, doar
cât sã te þinã, din sorbiturã amarã în sorbiturã ºi mai amarã, într-o
continuã poftã de a povesti, de a explica, de-a amãnunþi amintiri
de viaþã, de lecturã...” Dar ce legãturã are acest fragment cu
moartea, tema obsedantã a acestei cãrþi? mã veþi întreba. Pãi,
tocmai bãutul cafelei cu o anume disperare de-a rãmâne treaz sã
poþi povesti ºi, deci, sã amâni moartea la infinit, precum
ªeherezada...
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Înmormântare cu substitut. În Bucovina secolului XIX, când
un bãrbat/bãiat murea accidental ºi trupul sãu nu era gãsit,
familia îi substituia un trunchi de brad cam de înãlþimea
decedatului, trunchi care era pus în sicriu, bocit ºi înhumat. În
capul trunchiului se aºeza o cãciulã albã ca simbol al puritãþii, iar
pe ramurile laterale se introduceau mânecile unei cãmãºi
înflorate ºi pe deasupra ale unei bundiþe. Pe trunchi se îmbrãcau
iþari albi, încinºi cu brâu roºu. Iar peste trunchiul astfel îmbrãcat
se aºeza o icoanã a lui Iisus. (Sursã: Romulus Vulcãnescu –
Mitologie românã).
Candoare, excitaþie, imagini, cuvinte, iluzii, cãrþi, filme,
cântece, drame, ode, minciuni, adevãruri, adevãruri?, feþe,
tenuri... Restul e moarte!
Ce e moartea? întreabã retoric prietenul meu Teofil.
Moartea? Exact ce zicea Eminescu: „lumea cu pustiurile...”
Albert stãtea în ultima vreme numai la cafenea, cu prietenii
la vodcã ºi ceai. „Aici, îºi zicea el, nu mã va gãsi moartea sau nu
va avea indecenþa de a mã lua din mijlocul prietenilor ºi cu
vodca rãmasã în pahar!”
Dar, joi la prânz, cu cafeneaua plinã de oameni, Victor îl
întreba retoric pe amicul sãu cu paharul plin pe jumãtate cu
vodcã sau golit pe jumãtate de vodcã: „Ce fel de om eºti tu,
Albert?”
Rezemat cu capul sãu pleºuv de spãtarul înalt al scaunului –
un fel de tron pentru regele beþivilor – Albert era un om mort.
Sositã pe neaºteptate din lumina strãlucitoare a soarelui, moartea
fusese atât de indecentã... Paharul rãmãsese pe jumãtate plin, pe
jumãtate gol...
Iar prietenul sãu de la aceeaºi masã: „Ce fel de om eºti tu,
Albert?”
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Desigur, moartea este infinitã, dacã un poet arab din secolul
XI gãseºte cã „dragostea e un strop sorbit din oceanele morþii, o
înghiþiturã fugar bãutã din hãul trecerii celei mari”.
De jur împrejurul meu nu vãd decât construcþii infinite spre
cer. Dar eu continui sã cred cã ele sunt doar fantomatice.
În valea atât de aºezatã a Morþii, suflã atât de fin vântul cã nu
miºcã mãcar un fir de praf de pe cãrþi, de pe morþi, de pe casele
pietrificate...
Toate religiile fac apologia morþii ca o poveste frumoasã. ªi
de ce n-ar crede-o oamenii vii? Dacã ei nu pot fi amãgiþi cu viaþa
ca o poveste încântãtoare, prea fiindu-le mereu la îndemânã
contrariul, de ce n-ar fi cuceriþi de frumuseþea morþii, ca de o
ultimã speranþã?
Bucovina revenise în 1918 la România dimpreunã cu
unicele(!) obiceiuri despre morþi. Astfel, în sicriu, de-a dreapta ºi
de-a stânga capului celui trecut în lumea drepþilor se tãiau mici
ferestre pentru a respira, zice-se, ºi pentru a vedea cortegiul
cernit care-l conducea la cimitir, cu feþele îndurerate, cu cele fals
îndurerate, cu cele de tot indiferente ºi chiar cu cele uºor vesele
ºi ironice...
În centrul Podiºului Mehedinþi, în zorii zilei înmormântãrii,
la capul mortului, trei bocitoare „profesioniste” din sat cântã:
„Te-ai dus, omule, dus/pe un drum nesupus,/un drum fãrã
suflare/ce-ntoarcere n-are./Dintr-o þarã-n altã þarã/din astã þarã-n
altã þarã/te-ai dus, omule, dus/cu capul spre Apus/pe-un drum
blestemat/în pustiu fãrã hat...” Asta-i: pustiu fãrã hat!
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Sã ai stil ºi eleganþã în disperarea ultimã, în disperarea cea
mare! Iatã ce preocupãri meschine aveau stoicii! Omenesc ar fi
ca în faþa morþii sã ai o reacþie violentã. Pe urmã, ai tot timpul
din lume, munþi ºi podiºuri ºi câmpii ºi oceane de timp sã fii
stãpânit, rece, elegant. Hm!
Poate cã totdeauna omul a visat comunicarea – într-un sens
ºi-n celãlalt – dintre vii ºi morþi. Hugo zice: „Vorbeºte iarba vie
cu morþii adormiþi”. ªi tot Hugo, în acelaºi Amurg vede cum
„visând, heruvul serii prin vânturi fumurii,/Amestecând, înalþã
pe-aripile-i obscure/Cu rugãciunea morþii, sufletul celor vii”.
Moartea unui om poate fi consideratã dovada iubirii lui
Dumnezeu faþã de el, în sensul cã-l scapã de datorii, angoase,
boli. Sau, aºa cum se alintã atâþia, în sensul cã-i e atât de drag
Creatorului, cã nu mai poate sta fãrã el nici o clipã. Sfârºitul
lumii, însã, Apocalipsa, nu poate fi explicatã decât prin
plictiseala lui Dumnezeu alãturi de jucãriile pe care le-a creat la
ceas de singurãtate liniºtitã ºi care nu s-au ridicat niciodatã la
nivelul aºteptãrilor lui.
Citesc de cincizeci de ani poezie ºi numai pentru a afla ceva
despre zodia magnoliei. Dar nu aflu nimic, absolut nimic. În ziua
în care voi împlini o sutã de ani, în capul mesei celei sãrbãtoreºti
voi bea absint cu cana de porþelan albastru ºi voi începe sã scriu
poezie, poezie despre zodia magnoliei.
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Semnul roz al morþii
Între lichidul alb al placentei ºi apa neagrã a Styxului, o
scurtã vacanþã. Sã ne bucurãm de ea, zice alb/negru prietenul tãu
Teofil.
Fulgii dintr-o pernã deschisã în bãtaia vântului – iluzia
nemuririi.
Perversiunea supremã a unui Narcis de dincolo: rama fãrã
oglindã, de fapt ramele: ovale, pãtrate, rotunde, din aur, din
argint, din bronz sculptat, din lemn de mahon sau palisandru,
goale însã ori încadrând vreun carton mat sau negru. Odãile lui
Narcis, cu pereþii plini de rame fãrã oglinzi...
Viaþa, un zid de fum între moarte ºi moarte.
Apocalipsa de fiecare zi. Pe întregul lumii, zilnic mor mii de
oameni, de animale, de plante, însuºi aerul e iradiat pânã-n al
ºaptelea cer, avem deci de-a face cu o veritabilã apocalipsã în
fiecare zi, mai micã ºi mai rarefiatã, mai puþin reuºitã ºi, în
definitiv, parþialã, dar nu mai puþin sfâºietoare ºi tragicã.
Asta-i spun astãzi, joi, prietenului meu Teofil care agitã o
bucatã de lãmâie în paharul cu vodcã. Sã ne întristãm, zice el
indiferent.
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Sãptãmâna trecutã, grãdina era invadatã de flori galbene ºi
rotunde de pãpãdie. Astãzi, 28 aprilie, adierea vântului a umplut
cerul de puf. Parcã spre a ne aminti cât de trecãtor e totul, cât de
trecãtoare sunt toate.
Un sportiv de K1 e supranumit Moartea din Carpaþi. Dar, ca
ºi Moartea din paginile acestea, nu e deloc fioros, dacã-l cam bat
toþi. Moartea din Carpaþi!...
Cesare Pavese: „Singurãtatea e suferinþã – împerecherea e
suferinþã – acumularea e suferinþã – moartea e sfârºitul tuturor”.
Semnul roz al morþii. Cu o lunã înainte de moarte, pelicanul
descoperã cã penele i se coloreazã în roz. Atunci, priveºte trist
colonia ºi-o pãrãseºte pe nesimþite. Pleacã nimeni nu ºtie unde ºi
moare.
Femeia de consum de la colþul strãzii e refuzatã într-o searã
de-un vechi client de-al sãu pentru cã braþele, buzele, picioarele
i-au devenit deodatã rozalii. Rozalie din cap pânã-n picioare a
fost gãsitã inertã peste o sãptãmânã în cãmãruþa ei de hotel de o
stea.
Trandafirul din adâncul grãdinii mele e de specie rarã, e un
trandafir negru. Florile lui negre, tãiate cu foarfeca ºi puse în
vazã, a doua zi devin roze – ca niºte banale... roze – ºi mor
degajând un miros greu de hoit, desigur. E vremea rozã a rozelor
ce mor.
Viaþa grea de pãcate se scufundã mai adânc în profunzimea
morþii decât cea virtuoasã. Dublu avantaj pentru cel pãcãtos?
Plãcerea în viaþã, profunzimea anonimatului dupã moarte?
93

Cã vorbeºti sau nu despre moarte, cã scrii sau nu despre
moarte, cã te gândeºti la ea obsesiv, aplicat, de dimineaþa pânã
seara, dar mai ales ºi de seara pânã dimineaþa ori, dimpotrivã,
dacã alungi gândul la ea imediat ce þi-a încolþit, tot aia e, mai
devreme sau mai târziu, joi adicã, va sosi.
Zice Kahlil Gibran: „Este spre lauda celui ucis cã nu-i el
ucigaºul”. Ce frumos zis, ce greu de acceptat! Minunat ar fi ºi
mi-aº asuma aceastã înþelepciune dacã aº avea mai multe vieþi.
O dovadã în plus cã viaþa vine din moarte ºi se întoarce în
moarte, versul lui Vasile Voiculescu: „Din caznele morþii mã
nasc”.
A mierli este folosit de români în jargon, cu sensul obiºnuit
de a muri. Or, venind de la mierlã, ar trebui sã aibã sensul de a
te sinucide sau, ºi mai exact, a te sinucide prin strangulare cu
propria mânã, a-þi bãga unghia-n gât. Hm! ªapte vieþi de-aº avea,
în niciuna nu mi-aº dori s-o mierlesc.
Apocalipsa roºie. Pe cerul roºu ca o flacãrã eternã hrãnitã cu
vin roºu curge un tren lung cât istoria omenirii, cu miile de
vagoane ticsite cu morþi lungiþi în rafturi numerotate A1, A2...
A1237..., curge trenul încet, fãrã grabã, ducând vagoanele cu
rafturi pline de morþi, prin vãzduhul roºu. Pe locomotivã, la
manºã, Dumnezeu, obosit ºi trist, scrutând cu ochii triºti
vãzduhul roºu...
Ordinea fragmentelor în capitole ºi a capitolelor în cartea
aceasta este aleatorie, îi spui la o vodcã prietenului tãu. Dar nu e
lipsitã de logicã, zice Teofil agitând calm bucata de lãmâie din
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pahar. Aleatoriul are ºi el logica lui. Prin fereastrã rãzbat greu
razele de lunã. Lipsite de logicã.
Cioran: „De vreme ce nu suntem eterni, orice moment e bun
s-o ºtergem, ca sã ne pierdem în absenþa imemorialã, cealaltã
faþã a veºniciei”. Cu cealaltã faþã a veºniciei sunt de acord, cu
absenþa imemorialã, nu. Nici un semn de sinonimie între cele
douã sintagme.
Te trezeºti la rãsãritul soarelui care parcã dã foc valurilor
mãrii. Valurile înroºite izbesc digul de stabilopozi cu furie,
bufnesc înfricoºãtor tot la cinci secunde, iar pescãruºii þipã
ascuþit, cu disperare parcã. Sonor, trebuie cã aºa aratã
Apocalipsa.
Testamentul cu parfumuri.
În canicula de iulie, moþãi în ºezlong, la umbra neagrã ºi
deasã a nucului. Deodatã, te viziteazã o vagã amintire din cea
mai fragedã copilãrie, de dinainte de copilãrie, din altã viaþã, de
la începutul lumii. Înþelegi brusc ºi aproape fizic cã aceastã
amintire, care cu fiecare clipã devine tot mai vagã ºi mai
îndepãrtatã, e deja uºa deschisã spre moarte.
Deznãdejdea – dimineaþa sinucigaºilor.
Înainte de tine, de apariþia ta, creºtea iarba, se înmulþeau
animalele, erau câmpii invadate de flori sãlbatice ºi grãdini pline
de flori cultivate; înainte de a te naºte tu se compunea muzicã ºi
se scriau poeme, epopei ºi romane, oamenii se iubeau dar mai
ales se urau, se ucideau pasional, dar ºi procreau, soarele era
arzãtor deasupra tuturor ziua, iar noaptea luna trecea aºa liniºtitã
ºi clarã; încã înainte de tine puterea era o boalã mortalã, iar
dreptatea o poveste, femeile erau frumoase ºi proaste, frumoase
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ºi inteligente, frumoase ºi rele, frumoase ºi bune, erau urâte ºi
bune, rele, proaste ºi, respectiv, inteligente; înainte de tine
Ecleziastul zicea cã Soarele rãsare, Soarele apune ºi cã totul e
vânare de vânt...
De ce te-ai mai teme de moarte, îþi zici, dacã toate astea
existau dinainte de apariþia ta, existã în timpul scurtei tale vieþi
ºi vor exista mult timp dupã tine?
Moartea este oglinda care ne reflectã, odatã ºi pentru
totdeauna, exteriorul ºi interiorul, e judecãtorul suprem. În
aceastã oglindã ne vedem ºi ne vãd alþii dinspre exterior spre
interior ºi invers. Coaja e un punct ºi miezul o sferã
atotcuprinzãtoare, dar ºi miezul devine un punct pierdut în coaja
ca o sferã vastã. Cele douã puncte se intersecteazã iar în jurul lor
se rotesc intersectate cele douã laturi ale sinelui în oglinda
pãtrunzãtoare care e moartea.
Adevãrata sinucidere e moartea eroicã pentru cauza altuia, a
altora; a doua zi, cei din jur vor elogia... ããã... spiritul tãu de
sacrificiu. Dar, a treia zi, ei deja comenteazã cã sacrifiul tãu a
fost o prostie.
„Prietene, iatã, plouã la nunta mea. Bem vin, dansãm mireasa
ºi privim torentele de afarã. Plouã la nunta mea. E semn bun? E
semn rãu?”
„E semn bun, prietene, vei trãi chinuit ºi vei ajunge în iad.
Dar poate fi ºi semn rãu: vei muri fericit ºi vei ajunge în rai. Sau
poate fi un semn aºa ºi aºa: vei muri rãu ºi vei ajunge în iad ori
vei trãi bine ºi vei ajunge în rai. Ce mai, dacã plouã la nunta
miresei tale e semn bun, e semn rãu, e aºa ºi aºa!
Ion Chichere, regretatul: „Doamne,/dacã ºi dragostea este un
cerc/atunci cu certitudine moartea este linia lui”. Mi-l imaginez
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pe Chichere cel bun, uscãþiv ºi neobosit recitând aceste versuri,
ridicându-ºi haina cu degetul mare de la mâna dreaptã ºi trecând
mai departe cu ea pe umãr, zicându-ne din uºã: Aº mai sta,
prieteni, la un pahar de vin roºu, dar mã grãbesc, doamna Moarte
mã aºteaptã!...
Între un oraº ºi alt oraº e o mare distanþã, îndeobºte; între un
oraº ºi un sat e o distanþã remarcabilã; între o casã ºi altã casã în
satele de munte e mare distanþã, dupã cum o distanþã apreciabilã
existã între casele din oraº; existã o distanþã respectabilã între
bãrbat ºi un alt bãrbat, dar ºi între un bãrbat ºi o femeie, chiar ºi
când fac dragoste. Nu e nicio distanþã însã între viaþã ºi moarte,
cum nu e distanþã între albastrul ºi galbenul din culoarea verde.
Când albu-i alb ºi negru-i negru, automat negru-i negru ºi
albu-i negru. Asta-i definiþia morþii, prietene! îmi spune
prietenul meu.
O vazã de cristal prelucrat de un mare artist: cimitirul de lux
al florilor de iunie, de iulie, de august ºi de alte luni floralmacabre.
Nu e zi, ba aº zice cã, datoritã diverselor fuse orare, nu e
minut pe glob fãrã o ceremonie de premiere, de la cele sportive
la cele culturale, ºtiinþifice, artistice, edilitare etc. Cuvinte,
ditirambi, vorbe, elogii, alte cuvinte de gratitudine, alte vorbe ºi
încã alte cuvinte... De o sutã de ani, 24 de ore pe zi, ºapte zile pe
sãptãmânã, cuvinte la ceremonii... Toate aceste vorbe, în toate
limbile pãmântului, zboarã direct în teritoriul încãpãtor al Morþii,
îngheaþã aproape instantaneu ºi se sparg în biluþe cât grãunþele
de mei. Aºa trece gloria ceremoniilor lumii.
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În romanul Dansul ursului, Ion D. Sârbu imagineazã
urmãtoarea legendã despre un vânãtor iscusit care se întâlneºte
cu un ºarpe care pãzea grãdina de sub pãmânt ºi care ºarpe-i
spune: „Ca sã devii nemuritor, întâi trebuie sã mori. Ca sã mori,
înainte trebuie sã trãieºti. Ca sã trãieºti, întâi trebuie sã te naºti.
Te vei naºte din acest ou ºi vei fi la început un simplu ºarpe...”
Apoi, ºarpele îl muºcã ºi-l omoarã. Urmeazã sã se nascã ºarpeleom.
Dacã dar din dar se face rai, atunci sigur jaf din jaf se face
iad.
Prietenul meu Teofil îmi zice la golirea celui de-al treilea
pãhãruþ: „Încearcã moartea numai dacã þi-e accesibilã!”
„Genialule!” apuc sã-i rãspund. Apoi, mã ia o sfârºealã care
mâine va pune familia în negru ºi vor curge lacrimi de crocodil
peste sicriul meu lãcuit pe dinafarã, plin de talaº în interior.
Talaºul de brad – moalele aºternut de veci. Sfârºeala îmi permite
totuºi sã mai umplu pãhãruþul ºi sã-i confirm prietenului meu
Teofil: „Mi-e accesibilã, drãguþa de ea, mi-e accesibilã!”
În basmul lui Vladimir Colin – Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi
viaþã fãrã de moarte – rãsfãþatul prinþ Agim porneºte în lume în
cãutarea a ceea ce spune titlul. Nu înainte însã de a îngropa un
uriaº sicriu plin cu aur, sã-i ajungã la întoarcere pentru a-ºi
petrece în huzur veºnica juneþe. Gãseºte trei locuri în care sã
trãiascã tânãr ºi ferice pentru totdeauna. Le rateazã pe toate ºi
într-un târziu revine acasã, unde, pe locul palatului tatãlui sãu,
beiul Muslim, se afla acum doar o bostãnãrie pãzitã de un þãran
care – deºi bãtrân – nu auzise de beiul Muslim, cu atât mai puþin
de prinþul Agim, necum de vestitul lor palat. Dar Agim îºi
aminteºte de sicriul de piatrã plin cu aur. Sapã douã zile ºi douã
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nopþi pânã descoperã sicriul pe care-l deschide. ªi ce descoperã?
„Ghemuitã în stânga, ºedea Bãtrâneþea, iar în dreapta, chircitã,
aºtepta Moartea. Între ele – o grãmadã de aur pe care Agim o
îngropase odinioarã.
– O-of! gemu Bãtrâneþea. Ai venit, pânã la urmã? Ia-l tu,
Moarte, cã eu am obosit de când îl tot aºtept!
– Ia-l tu, strigã Moartea, ridicându-se în picioare.
Îl luã întâi Bãtrâneþea ºi-i albi pãrul, ºi-i frânse spinarea, ºi-i
boþi faþa. Apoi, când îl vãzu aºa, îl luã ºi Moartea”.
Sicriul de piatrã i-a folosit lui Agim ca loc de veci, iar din
grãmada lui de aur au trãit bãtrânul þãran, copiii, nepoþii ºi
strãnepoþii lui... Cã, vorba aceea, nu-i pentru cine se pregãteºte.
„Viaþa, zice prietenul meu Teofil la un pãhãruþ, e o
lungã/scurtã pârtie pe care schiezi ºi schiezi sperând în secret ca
soarele sã topeascã brusc zãpada, sã usuce pãmântul ºi...adio
alunecare! Hm! Viaþa ca un slalom!” mormãie melancolic, cu
pãhãruþul în faþã, prietenul meu Teofil. „Hm! Viaþa ca un slalom!
mormãi eu ca un fel de rãspuns ecou. Adio, soare!” ªi pãhãruþul
e mereu gol.
În viaþã, totdeauna am fost impostor ºi parazit. De mi-ar reuºi
acest lucru ºi în moarte!...
Are 127 de ani, are obrazul ridat ca o catifea reiatã ºi de vreo
jumãtate de secol e socotit muribund, lucru pe care el îl ºi ºtie.
Dar zâmbeºte hâtru când i se fac aluzii cã ºi-a trãit traiul... Când
e întrebat de testament, cu acelaºi zâmbet rãspunde: „Moºtenire?
Vã las moºtenire parfumuri: parfumul incomparabil al florilor de
mai ºi al cãpºunilor ºi fragilor, parfumul florilor de tei, parfumul
socului înflorit ºi al trandafirilor roºii... Încã nu e cazul, zice el,
dar ºi când va fi, vã voi lãsa moºtenire parfumuri, parfumuri.”
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Cioran, metafizicianul negativist ºi... pragmatic: „Ar trebui,
o vreme, sã mergem la morgã în fiecare zi, ca sã ne obiºnuim cu
cadavrele”.
Nimic mai deprimant decât disperarea muribundului dupã o
lungã viaþã tristã, perpetuu tristã, veºnic tristã, fãrã cea mai
neînsemnatã razã de bucurie!
Era iepuroaica mea cea mai fertilã. O numeam fabrica de
iepuraºi. Era albã ºi blândã. Iarna, era grasã ºi mândrã.
Primãvara, o mutam doi metri mai la stânga, în coteþul unui
iepure roºcat ºi mare ºi viril ºi violent. În primele ºapte minute o
apuca cu dinþii de ceafã ºi-o încãleca de douã ori, o poseda pânã
cãdea într-o parte imediat ce ejacula. Exact la o lunã, iepuroaica
mea albã fãta ºapte, nouã sau unsprezece iepuraºi roºcaþi.
Ieri, la o lunã de la fãtare, când de fapt înþãrcase iepurii ºi
când mã gândeam s-o fac fericitã într-o cãlãtorie de o jumãtate
de orã doi metri mai la stânga, fetiþa a dat semn cã e somnolentã,
cã se rãsfaþã, un fel de „Nu pot acum, am o migrenã, sunt
obositã!...” Am înþeles-o. Peste douã ore, trecând pe la coteþul ei,
am gãsit-o rece. Moartea anonimã a unei iepuroaice albe.
Unsprezece iepuraºi roºcaþi ronþãiau cu poftã trifoi ºi lucernã
verde.
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Moartea ca un tren albastru
Când mã gândesc la Moarte în spaþiu ºi timp, mintea mi se
blocheazã ca atunci când mã gândesc la întregul Univers pe care
nu-l pot cuprinde cu mintea între spaþiu ºi timp. Dacã pricep câte
ceva despre spaþiul, despre timpul vieþii, când vine vorba de
Moartea spaþio-temporalã trebuie sã beau o sticlã de vodcã ºi sã
merg la culcare în hohotele de râs/plâns ale lui Mefisto: „Ha-haha! ªi He-he! ªi Hi!”
În faþa Morþii, e bine sã te autocaracterizezi exagerându-þi
pãrþile întunecate decât sã exagerezi etalându-þi chipul de crin
imperial. Judecãtorul suprem va înþelege cã te cãieºti, cã eºti – în
fond – un ins moral ºi cã te afli în cãutarea izbãvirii. ªi apoi, nici
nu greºeºti cu mult, pentru cã vii dinspre puritate spre pãcat, spre
negru, iar nu invers.
Pe tãpºanul din visul tãu începe a se face întuneric. Ciulinii
sunt tot mai deºi, tot mai stufoºi. Cerul încã roºu se uneºte cu
vârful ciulinilor uscaþi, iar liniºtea e deplinã. Într-un luminiº al
marelui arici care e tãpºanul cãptuºit cu ciulini te întâlneºti cu un
ins înalt, ciolãnos, cu o barbã albã ca o blanã de iepure. Se
opreºte la un pas înaintea ta, te priveºte de la cei doi metri ºi
jumãtate ai înãlþimii sale cu un amestec de duioºie ºi voioºie ºi-þi
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zice: „Ei, ai venit? Te-ai hotãrât? Hm! Veºnicie plãcutã! Ia sã ai
ce citi pe drum!” îþi mai zice, întinzându-þi o groasã carte cu
filele negre, de la prima pânã la ultima. Hm! Veºnicie plãcutã cu
o mie de pagini de carte neagrã!
Moartea? întreabã prietenul tãu Teofil. Un vast spaþiu în care
se topesc iubiri ºi patimi fierbinþi într-o uriaºã magmã rece.
Monograma de pe cãmaºa mea de copil: M mare de mânã,
caligrafic. De pe cãmaºã am învãþat litera M mare de mânã, nu
de la învãþãtorul meu rãu ca o fiarã. M, monograma de pe
cãmaºa mea de mire. Deja aveam experienþã de candidat la
moartea veºnicã. M mare caligrafic de pe cãmaºa mea de noapte,
de pe cãmaºa mea de hamal, de pe cãmaºa mea de ministru, de
pensionar, de bãgãtor de seamã, de impostor, de marginalizat ºi
de marginal. Pe-un umeraº la gura ºifonierului mã aºteaptã
ultima cãmaºã albã, unicã ºi de unicã folosinþã cu ultima
monogramã M mare caligrafic de la Moartea cea veºnicã.
Peregrinarea, cãlãtoria, rãtãcirea de ici pânã acolo ºi cât mai
departe, iatã leacul împotriva morþii! ºi-a zis prietenul tãu.
Satele, oraºele, vãile ºi munþii, þãrile ºi continentele au devenit
prea mici pentru miile de paºi ai prietenului tãu. Sãli de aºteptare
din gãri ºi aeroporturi, cãsuþe de vacanþã ºi hoteluri, toate pãreau
zone libere de moarte, de moartea prietenului tãu. Dar joi, prima
joi a lunii august, preaumblãtorul tãu prieten, cavalerul rãtãcitor
al mileniului trei a gãsit-o pe bãtrâna doamnã în refugiul auster
al unor alpiniºti, în pisc de munte. Cu o orã mai devreme îºi
parfumase cerul gurii cu un pumn de fragi.
Singura certitudine. „În afarã de moarte, totul e imposturã”
(E.M. Cioran).
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Moartea ca un tren albastru. Între Curtea de Argeº ºi Piteºti
nu mai circulã niciun tren de mai bine de zece ani. A devenit
inutil, neeconomic, falimentar. Parcã pentru a fi siguri cã nu va
mai circula vreodatã, þãrani ºi þigani deopotrivã de prin satele
dintre cele douã oraºe au demontat noaptea pe alocuri ºine
întregi, le-au fãcut bucãþi mici cu aparatul de sudurã ºi le-au
vândut la fier vechi. Astãzi, marþi, 1 august, stai la plajã pe malul
Argeºului, la jumãtatea distanþei dintre capetele rutei feroviare.
Îþi atrage atenþia un huruit puternic. Te ridici în capul oaselor ºi
vezi trecând la zece metri de tine un tren albastru: o locomotivã
ºi un vagon. Nici în locomotivã, nici în vagon nu se vede þipenie
de om. Trenul ruleazã destul de încet, cã are sau nu ºine sub roþi,
el ruleazã încet dinspre Munþii Fãgãraº spre Câmpia Românã, de
la Nord spre Sud, perpendicular pe Dunãre. Trezit din nãucealã,
înþelegi cã trenul al cãrui huruit e tot mai încet, ca un ecou a ceea
ce a fost cu câteva minute în urmã, nu poate fi decât moartea.
Moartea luând chipul unui tren albastru.
Ca sã mori nu e neapãrat nevoie sã fii curajos, plin de spirit
de sacrificiu, fanatic, nebun, lipsit de instinct de conservare. E
adevãrat, însã, cã acestea, separat sau în ansamblu, reprezintã un
avantaj.
Toþi mor totdeauna. „O sã murim, aºa cã acum trebuie sã ne
simþim bine!” Asta spune un bãtrân din Plaiul Cloºani care s-a
întors de la Cotul Donului fãrã un picior sau, mã rog, cu un
picior de lemn. „Când o sã murim, neicã Nae?” îl întrebi.
„Oricând. Omul moare totdeauna”, zice el, dar deloc prãpãstios,
ci senin, cu o detaºare care probabil l-a þinut în viaþã pânã la
aproape nouãzeci de ani. Dacã n-ai ºti cã are doar patru clase, ai
zice cã e livresc ºi cã face parafraze la Hemingway care are o
nuvelã intitulatã Nimeni nu moare niciodatã. Aºadar, nu-l poþi
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bãnui de preþiozitate sau de paradã de culturã. Ai zice mai curând
cã i s-a transmis genetic de la daci, dacã nu de la Adam, pânã-n
zilele noastre, o anume structurã mentalã ºi psihologicã. Moº
Nae e un om vesel. La sãrbãtori, se prinde în horã ºi tropãie cu
piciorul lui de lemn, strigând: „O sã murim, mã!” Scrisã aici,
strigãtura pare a fi a unui sceptic, a unui acru, a unui prãpãstios,
în cel mai bun caz a unui cinic. Nimic din toate acestea. Moº Nae
e un optimist, un om care trãieºte simplu bucuria vieþii, joacã
ºi-acum în horã la nunta unei strãnepoate ºi-ºi strigã, ca un Zorba
din Plaiul Cloºani, principiul filosofic: „O sã murim, mã!”
Cioran: „A învãþa sã filosofezi asupra morþii e adevãrata
modalitate de a învãþa sã mori”. Ei, dar ce plãcut e doar sã
filosofezi despre moarte! De ce ne-ar mai interesa un lucru atât
de complicat precum învãþarea morþii?
Te salvez, cã-þi place sau nu! Am auzit/vãzut replica asta
într-un film ºi, din când în când, visez cã, în momentul fatal,
cineva apare ºi-mi zice: Am venit sã te salvez, cã vrei, cã nu
vrei!
Moartea e un cuvânt în care au loc lejer toate dicþionarele
lumii.
O cãruþã trasã de doi cai albi pe-un drum european, în trap
mãrunt, þinând strict dreapta, la trap mãrunt o vreme, apoi la pas,
agale. Nimeni nu ºtie când cãruþaºului i s-a oprit inima. A cãzut
încet într-o rânã deasupra unor saci ºi a rãmas acolo, cu o mânã
scursã în jos ºi cu cealaltã pe hãþuri. E varã, miercuri, 2008, pe o
ºosea europeanã, undeva între Muntenia ºi Ardeal. Doi cai, pe
lângã care trec maºini în vitezã, îºi duc agale stãpânul. Nu se ºtie
unde. Acasã? La casa lui dintotdeauna, pentru totdeauna? Pe
câmpiile verzi ale Paradisului?
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Spalã morþii; la propriu, la figurat. E un om fãrã vârstã, blond
spãlãcit spre blond cãrunt, cu o privire blândã ºi cu miºcãri lente,
vag studiate. Locuieºte într-un fel de casã la marginea oraºului ºi
e un fel de angajat la un fel de firmã de pompe funebre. E
solicitat dimineaþa în zori, e întrerupt din lenevealã sau din siesta
cu coniac de la orele trei ale dupã-amiezii sau la miezul nopþii,
adicã atunci când e cazul, când moartea nu mai are rãbdare, iar
mortul trebuie îmbãiat înainte de înþepeni cu totul. Singurãtate în
doi în baie, în cada albã sau albastrã: el, blondul fãrã vârstã
dintr-un fel de casã de la marginea oraºului, ºi mortul strãveziu ca
de marmurã, pe care-l spalã conºtiincios din creºtet pânã-n tãlpi.
„Ginere vi-l face!” îl laudã patronul firmei de pompe funebre.
A doua zi, în ziarul local publicã ºi un ferpar mai lung sau
mai scurt, dupã posibilitãþi, dupã dispoziþie, dupã cantitatea de
coniac bãutã. Îºi primeºte de la pioasa familie – prin intermediul
patronului – bancnota albãstrie ºi se retrage la mãsuþa lui cu
coniacul în pãhãrel.
Spalã morþi; la propriu, la figurat.
Întrebare candidã: „pot fi cãrþile mai tari decât moartea?”
(Daniel Corbu).
Ilie Mateoiu se plimbã în dimineaþã pe sub teii înfloriþi de pe
bulevard. E mahmur ºi merge parcã dormind. El însã nu doarme.
El doar mediteazã la Coasta Boacii ºi viseazã sã fie cronicarul
Apocalipsei.
Principiul meu, zice prietenul Teofil, principiul meu de
veºnic disperat: Cu cât mai rãu în viaþã, cu atât mai bine-n
moarte!
Excelent titlu (de volum de poezie) al lui George Ciorãnescu:
Moriar ergo sum.
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În viaþã, în spaþiul acesta atât de limitat, te rãtãceºti atât de
adesea! În moarte, însã, într-un teritoriu infinit în spaþiu ºi timp,
îþi ºtii atât de bine locul...
O carte adevãratã este aceea din care autorul nu e scârbit sã
reciteascã în fiecare zi ºi dupã un an dupã ce a fost publicatã, ºi
dupã doi ºi dupã ºapte. Tot aºa, moartea este viabilã dacã-þi
solicitã sã te gândeºti la ea o orã întreagã seara ºi una dimineaþa,
ba chiar dacã gândul la ea te mai viziteazã un ceas ºi pe la prânz.
Omenirea e construitã pe o familie decãzutã: Adam ºi Eva –
striviþi de amintirea Paradisului, iar unul dintre fii – rãvãºit o
viaþã de remuºcãrile pentru fratricid.
Un singur viitor cert: moartea. De aici încolo trebuie
descoperite nuanþarea, diversitatea. Altfel, chiar totul e
deºertãciune, ceea ce e greu de acceptat.
Fericirea – gustul ºi mirosul strugurilor negri de tãmâioasã
din fiecare septembrie al copilãriei tale. Restul e viaþã anostã. Ba
nu, restul e moarte.
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Zidul de ceaþã
În fiecare dimineaþã, ducându-ºi copilul la ºcoalã, cu maºina,
la singurul sens giratoriu din oraº, dl. A. cedeazã trecerea, se uitã
atent într-o parte ºi alta, nu vine nimeni-nimeni, dar în momentul
când sã treacã, apare cu peste o sutã de kilometri pe orã o maºinã
de teren verzulie care opreºte brusc la o palmã de el ºi, de la
volan, o femeie micã ºi albã îl apostrofeazã cu degetul, zâmbind,
apoi îi face semn cu condescendenþã sã treacã. În fiecare
dimineaþã, pare a-l spulbera bolidul ei ºi în fiecare dimineaþã îi
zâmbeºte ºi-i face semn cã e liber sã treacã ºi sã-ºi ducã odrasla
la ºcoalã. Pânã când, însã? Pânã-ntr-o dimineaþã când alba ºi
mica femeie doar îi va zâmbi pentru ultima datã doar pentru o
fracþiune de secundã...
Deviza secretã a apologetului suicidului: Un pas înainte, doi
paºi înapoi!
Rostul vieþii e acela de a gãsi un sens morþii.
Moartea, precum Dumnezeu, nu existã nicãieri pentru cei ce
vor s-o vadã ca fiinþã; în schimb, e pretutindeni pentru cei ce-o
vãd ca fenomen.
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Sã fim pregãtiþi oricând pentru a afla o imagine clarã despre
moarte.
Moartea e atotprezentã. În ce fel? Aºa cum e atotprezent
întunericul; chiar ºi în lumina orbitoare.
Scriu zilnic la aceastã carte parcã dintotdeauna aºteptând –
conºtient sau în subconºtient – clipe de inspiraþie, de revelaþie, în
care sã mi se dicteze o propoziþie care sã cuprindã totul ºi
definitiv despre moarte.
Moartea? întreabã prietenul tãu. E suma spaimelor noastre
reale, dar mai ales imaginare.
O tenismenã din Rusia, brunetã, planturoasã ºi frumoasã
joacã ore întregi cu o elveþiancã mai brunetã, mai planturoasã ºi
mai frumoasã. La un moment dat, copilul de 15 ani, fascinat de
sportul...alb, observã cum rochia albãstrie a rusoaicei e tot mai
mult pãtatã de transpiraþie, câte un centimetru dupã fiecare
game. Dacã jocul ar dura o sãptãmânã, îºi zice copilul, ceea ce la
tenis teoretic e posibil, transpiraþia ar cuprinde întreaga rochie,
de la tivul de sus la firul tivului din poale, iar acest moment ar
coincide cu moartea prin epuizare.
Gabriel Garcia Marquez: „Moartea nu vine odatã cu vârsta,
ci odatã cu uitarea”.
Dacã n-am fi muritori, nu ne-am trezi adesea jubilând în
sinea noastrã cã a murit un ticãlos, un tiran, un cãlãu sau altul...
O poetã cu o guriþã umedã ca un bot de miel recitã la
festivalul „Convorbirilor Literare” versuri despre iarba crudã a
primãverii ºi despre moartea din vinerea Paºtelui.
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În mijlocul oraºului, un uriaº zid de ceaþã; unii îl vãd, alþii îl
presimt doar, alþii – neºtiutori – trec prin el ca printr-un aer
cãlduþ.
Câmpia verde e strãbãtutã de la Est la Vest de un zid de
ceaþã. De la Nord la Sud ºi de la Sud la Nord, trecãtorii pãtrund
prin zid, cu sfialã unii, cu îndrãznealã alþii, cei mai mulþi cu
indiferenþã. Iar zidul îºi ia ofrande din rândul bãtrânilor, al
tinerilor, al femeilor, al bãrbaþilor, al sfioºilor ºi al tupeiºtilor.
Oceanul e împãrþit în douã de un uriaº ºi inevitabil zid de
ceaþã. Prin el trec pescadoare, petroliere, vaporaºe, dar ºi
vapoare de lux, toate lãsând în zidul imperceptibil jertfe marelui
ºi implacabilului proprietar de ziduri de ceaþã.
Sã reformulãm: Har din har se face rai!
În zori, înainte ºi dupã prânz, pânã seara târziu, prietenul tãu
Teofil citeºte cu o anume disperare carte dupã carte. De ce
disperat? îl întrebi. Dacã în veºnicia morþii nu sunt cãrþi?
rãspunde Teofil. Dacã va trebui sã-mi petrec atâta amar de
veºnicie cu memoria a celor citite aici? Nu voi regreta toatã
eternitatea? Ei? mai întreabã el.
Un înger albastru zboarã prin vãzduhul albastru spre
Domnul.
O cârtiþã neagrã lucreazã tuneluri prin lipiciosul pãmânt
maroniu spre moarte, în fond spre Domnul.
Între cârtiþã ºi înger mã plimb eu, cu capul albastru ºi
picioarele maronii, mã preumblu spre moartea noastrã cea de
toate zilele.
Din albastrul cerului spre maroniul pãmântului a început sã
ningã. E semn cã Domnul ne acceptã? E semn cã Domnul ne
aºteaptã?
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Hm! O prostituatã expiratã. Aºa i-a apãrut prietenului tãu
Teofil moartea în zorii de ianuarie – lunã neverosimil de
cãlduroasã. Þâþele îi atârnau flenduri uscate, vaginul mic ºi
stafidit ca un cocon de vierme de mãtase, mâinile scheletice, una
îi era tocmai în formã de coasã. O prostituatã jalnicã, trecutã,
bisexualã, bãtând, mai timid sau mai cu îndrãznealã, la uºa
unuia, la uºa altuia, în zori. Prietenului meu Teofil i-a apãrut în
prag, în zorii de ianuarie, moartea ca o prostituatã expiratã. Hm!
Dar cuvântul din poveste înainte mult mai este...
Ultimul pãcat îl comit pe graniþã, pe linie, în mijlocul
Akeronului. Pãcatul trufiei, al orgoliului fãrã de mãsurã. Mã uit
înapoi ºi hohotesc ironic spre cei din urmã. Viermi, ºerpi,
târâturi! le strig. Sã vã vãd când veþi ajunge aici! Ce ºtiþi voi?
Creaturi neisprãvite! Linia Akeronului e pe sfârºite. Cer iertare
Domnului pentru ultimul pãcat. Am apucat sã pronunþ cuvintele
ori ele au rãmas în marginea dinãuntru a þestei? Trufia din
mijlocul Akeronului.
Sicriu în sicriu în sicriu. Literele în cuvânt ca-ntr-un sicriu.
Cuvintele în texte ca-ntr-un sicriu. Textele în bibliotecã precum
într-un sicriu deschis/închis. Dupã modelul pãpuºilor Matrioºa,
literatura lumii.
Stai la poartã, pe covorul de iarbã din faþa casei ºi aºtepþi în
liniºte. Trece bãtrâna uscãþivã, cu firele de pãr rare pe faþã,
lãsând în urma ei un miros greu de alcool ºi tutun. Ea sã fie? te
întrebi.
Zi de varã pânã-n searã citeºti sub umbrelã, pe gazonul tuns
perie. Se opreºte pentru o clipã o femeie înaltã, frumoasã, cu o
privire de foc, se opreºte doar pentru o secundã ºi te priveºte nu
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ºtiu cum. Un parfum vag înþepãtor face sã pãleascã toate
mirosurile grãdinii. Ea sã fie? te întrebi.
Dar stând tu la picnic, la iarbã verde, cum ar veni, trece pe
lângã tine, cu miºcãri savant studiate femeia fatalã. Are treizeci
de ani, e roºcatã, are ºolduri tari ca de sculpturã neagrã, ºi
surâde. Ei, cum surâde? Ei, asta-i de nepovestit! Ea sã fie? te
întrebi. Ea sã fie cea care te va lua de pe iarba de la poartã, de pe
gazonul tãu din grãdinã, din iarba verde de la picnic ºi sã te ducã
– pleonastic, tautologic ºi superfluu – la loc de verdeaþã, fãrã
durere, fãrã suspin?...
Cioran: „E ridicol sã mori!” De câte ori citesc aceastã
cumplitã propoziþie, prima mea reacþie e: „Mie-mi spui?!”
Limba românã este limba taifasului lung, a taclalei, bârfei,
palavrei, gargarei, vrãjelii. A scrie/vorbi în limba românã serios
despre moarte – ceea ce încerc eu aici – e aproape imposibil.
Totul sfârºeºte în derizoriu.
Precum orice/oricare bibliotecã, Moartea nu e niciodatã prea
mare, necum completã.
Nemuritor! Fiecare, savant sau analfabet, într-un moment de
subconºtienþã, sperã sã fie primul.
Indiferent de ce mod de viaþã ar duce, îºi zice, niciodatã nu e
târziu sã te reabilitezi, mãcar pe patul de moarte. Li s-a întâmplat
atâtor dictatori.
Viaþa trãitã fãrã conºtiinþa spectrului morþii e, ca finalitate, ca
actul sexual fãrã aºteptarea orgasmului.
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Ce muzicã popularã preferi? eºti întrebat adesea, ºi insistent,
ca ºi cum de rãspunsul ãsta ar depinde economia naþionalã,
integrarea definitivã în Uniunea Europeanã, relaþiile cu SUA ºi
Republica Dominicanã. Muzica popularã preferatã? Pãi, poezia
francezã pe note, ºansoneta, nazalizarea cultã acompaniatã cu
ghitara rece, de sentimentul cald, de trãirea adevãratã, adicã aºa
ºi-aºa, com-ci-com ca, ºansoneta când primãvara te scoate-n
grãdinã fãrã treabã, fãrã pricinã.
Viaþa se face munte-n urma mea. Muntele de acum o
jumãtate de veac abia se vede; se vede doar zãpada strãlucind în
vârful lui. Muntele de anul trecut mã priveºte peste umãr,
sfidãtor. Sfidãtor e ºi cel de luna trecutã. Muntele de ieri e
suficient de înalt sã-mi ia jumãtate din lumina soarelui. Iar
muntele din acest moment e deja creatorul unei mãri înalte de
întuneric.
Dante (în tãlmãcirea lui ªtefan Aug.Doinaº): „Dacã
suferinþa-i dulce/ªi suferinþa fi-va nesfârºit de dulce!”
Cum sã mã înscriu într-o cruce? În douã cruci mã înscriu
aproape firesc, ca-ntr-o stea maltezã cu opt colþuri. În trei e ºi
mai simplu: mã împrãºtii euforic într-un asterisc. În patru, în
cinci, în ºase, dar mai ales în ºapte cruci mã înscriu minunat,
ca-ntr-o moarte orgasmaticã, ca-ntr-o visare lungã, ca-ntr-o
visare de o mie de ani.
Dar într-o cruce, cum sã mã înscriu într-o cruce, Doamne?
Un mort înþelept/prost/anost care tace mereu e superior unui
viu care – înþelept/prost/anost – vorbeºte de ziua pânã noaptea.
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Nu trebuie sã cazi, nici mãcar sã cobori, sã aluneci în jos
pentru a o gãsi pe doamna Moarte. E suficient sã fii liniºtit, sã
dormi, sã pluteºti, sã levitezi, sã te bucuri de soare ºi de cer
azuriu, cã te vei întâlni sigur cu doamna, cu Doamna...
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Doamna cu ten de granit platinat
Prima generaþie de morþi începe cu Abel ºi se terminã la
potop.
A doua generaþie a fost sau pãrea una fericitã.
Spiþa neamului lui Noe a fost formatã din Sim, Ham ºi Iafet.
Spiþa lui Iafet a fost formatã din Gomer, Magog, Madai, Iavan,
Eliºa, Tubal, Maºeh ºi Tiras, a lui Gomer: Aºchenaz, Rifat ºi
Togarma… Dar au murit ºi ei, vai!, cu toþii au murit, fericiþi,
triºti, abãtuþi, cu toþii au murit. Nici bolovanii pe care i-au cãlcat
în copilãria lumii nu mai existã, praf ºi nisip ºi pulbere
spulberatã de vânt au ajuns
O lume a viilor cu un singur locuitor ar putea exista; o lume
a morþilor nu poate fi conceputã fãrã o mulþime mai mare sau
foarte mare. Ce pace plictisitoare a fost pânã la moartea lui Abel!
În secolul al XIII-lea fiinþá Ordinul Sfântului Pavel, iar
membrii ordinului se numeau „fraþii morþii”. Dupã cum scrie
Jean Delumeau, ei „purtau un cap de mort pe tunicã ºi se salutau
cu formula Gândeºte-te la moarte, frate prea iubit! Intrând în
refectoriu, sãrutau un cap de mort aºezat la baza unui crucifix ºi
îºi spuneau unii altora: Amintiþi-vã de sfârºitul de pe urmã ºi nu
veþi pãcãtui! Unii mâncau cu un craniu în faþã, dar toþi trebuia sã
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aibã câte unul în camera lor. Sigiliul ordinului conþinea un cap
de mort ºi cuvintele Sanctus Paulus, ermitarum primus pateri,
memento mori!”
Nimic din acestea nu mi se pare morbid. Gãsesc cã era o
terapie socialã minunatã, o igienã publicã ºi personalã perfectã.
Lumea ca o grãdinã de ºapte ari. Iar poetul e Dumnezeu.
ªade rãscrãcãrat pe tronul lui de nuiele, miroase crizantemele
albe, galbene, roºii, bea cafea, muºcã din mãrul roºu de pe
mãsuþa din dreapta tronului ºi scrie decalogul.
Prietenul tãu Teofil bea vodcã ºi viseazã cu ochii deschiºi.
Zice: Da, prietene, într-o dimineaþã în zori, când pãdurea de pe
deal abia-i dã voie soarelui sã iasã la suprafaþã ca un submarin
de foc, exact atunci vine ea, doamna Moarte, ca o femeie
frumoasã, cu ochii vioi ºi ten de granit platinat, dar multã, mare,
chiar mãtãhãloasã. Se aºazã peste tine în patul fost al amorurilor
nebune, fost apoi al suferinþei, se aºazã peste tine, îþi zice „Te
iubesc!” abia ºoptit ºi te striveºte ca pe nimic cu iubirea ei
nimicitoare. Soarele se chinuieºte sã iasã din pãdurea de fagi de
pe dealul din marginea oraºului când doamna Moarte te lasã fãrã
grai ºi fãrã suflare.
Explicã Gheorghe Grigurcu actul sinuciderii: „Paradoxal,
sinuciderea e un act eminamente vital, cãci transformã moartea
într-un act de voinþã”. Deºi e o explicaþie mai mult logicã decât
…cinicã, ea i-ar fi plãcut neîndoios lui Cioran.
Câmpia de romaniþã. Ce-o zice lumea cã am trecut de 80
de ani ºi nu mai mor? Se întreba încã tânãrul Isidor. Ce-o mai
crede lumea despre mine cã deja am 90 ºi nu dau nici un semn?
La 100, l-au vizitat nepoþi, strãnepoþi, concetãþeni, lume… L-au
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felicitat, l-au sãrbãtorit, i-au cântat Mulþi ani trãiascã!, aºa cum
se cântã. El mânca tort ºi zâmbea trist ºi-ºi zicea: „Voi îmi
cântaþi, mã friritisiþi, dar ºtiu eu cã sunteþi nedumeriþi cã nu mã
mai duc odatã la locul meu”. Dar din acea zi nu l-a mai vizitat
nimeni, nimeni nu l-a mai felicitat. Din an în an, trist se întreba:
„Ce-o mai crede lumea cã am trecut de 115 ºi tot n-o iau din
loc?...”
Dar în iunie, când de câteva zile împlinise 117 ani, s-a
aventurat dincolo de orizont ºi s-a trezit într-o câmpie galbenverde, o câmpie plinã de muºeþel înflorit. A strãbãtut-o încet, ce
era graba nu mai ºtia de vreun secol, a ajuns dupã o zi ºi o noapte
unde credea el cã e mijlocul câmpiei, s-a aºezat cu faþa în jos ºia îmbrãþiºat-o, ca un îndrãgostit a îmbrãþiºat-o, cu iarba ei, cu
frunzuliþele, cu miliardele de flori galbene de romaniþã. Soarele
ardea din mijlocul cerului ºi pe lume nu era durere ºi nu era
suspin.
Mircea Ciobanu, în jurnal (postum): „Ce sã fac pentru a nu
muri? – este întrebarea fãrã de care orice încercare de schiþare a
profilului uman va eºua. În jurul ei graviteazã partea, nu întregul,
individul, ºi nu colectivitatea, pe care spaima de moarte n-o
atinge. Tot ceea ce fac eu graviteazã în jurul acestei întrebãri –
cãreia presimt cã pot sã-i dau un rãspuns ferm. Dar nu-l dau – ºi
asta e un argument pentru altã demonstraþie”.
Obosit, bãtrânul iluzionist se aºazã pe banca din parc, pe
banca de pe malul lacului plin de bãrci mici cât scoicile. ªi vine
vreme, trece vreme. Soare, beznã, brumã, rouã. Iepuroaica albã
din jobenul de lângã iluzionist a fãtat doisprezece iepuraºi albi.
Dupã ce le-a dat pãrul, aceºtia au ieºit din puf la soare ºi s-au
rânduit de jur împrejurul borurilor jobenului negru. Priviþi de
îngerii din înalturi, iepuraºii sunt orele albe ale zilei pe ceasul116

joben. Vreme trece, vreme vine, orele jobenului sunt tot mai
înaintate. În jurul iluzionistului, pustiu. Nici admiraþie, nici
aplauze, nici viaþã.
Peste masa plinã cu pahare de vin, vedeam pata roºie, de
sfiiciune, de pe tenul alb al Mariei. Peste numai trei zile, dupã
moartea fulgerãtoare, cum se zice, pe faþa seninã cãutam cu
privirea pata aceea de sfiiciune. Dar nu era. Mã chinuiam s-o
localizez, sã aflu unde se aflase exact cu trei zile în urmã. Fãrã
succes.
Hillel, rabinul din romanul Golem al lui Gustav Meyrink
evocã la un moment dat o legendã despre „trei bãrbaþi care au
coborât odatã în tãrâmul întunericului; unul a înnebunit, altul a
orbit ºi numai al treilea, Rabbi ben Akiba, s-a întors acasã întreg,
declarând cã se întâlnise cu sine însuºi…”, acesta din urmã
reprezentând dublul adevãr, aºa numitul Habal Garmin, despre
care se spune: „Aºa cum au ajuns în mormânt incoruptibili pânã
în mãduva oaselor, tot aºa vor renaºte în ziua Judecãþii de Apoi!”
Nu vã mai uitaþi aºa la mine! Agonizez, delirez chiar,
vorbesc cu drepþii ºi voi mã priviþi cu aceastã curiozitate
prosteascã. Ce este moartea? Aduceþi-vã aminte de toþi cei
plecaþi. Ce senini! Reîntoarcerea la matcã. Senini, senili,
nostalgici, triºti, nerãbdãtori sau apatici, oamenii se reîntorc
undeva. Dar voi mã priviþi avizi de a afla ce e moartea. Bãtrâni
sau tineri, ba chiar copii, intrã în convoi ºi se întorc undeva.
Visul secret, de-o fracþiune de clipã, de-a fi nemuritor… Ce
tristeþe fãrã margini sã nu mai ai drum de întoarcere!...
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De acelasi autor:
Povestiri cu contrapunct (Albatros, 1985)
Sfârºitul epocii cartofilor (Calende, 1999)
Meseria de a muri (Calea Moºilor, 2001)
Concetãþenii lui Urmuz
(Muzeul Literaturii Române, 2007)
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