1. Porþile întredeschise ale sinelui
Porþile închise zãvorãsc în tãcere ºi uitare, cele larg
deschise destãinuie ºi mãrturisesc. Porþile de orice fel, în
binomul dihotomic închis-deschis, dau sens tainei sau ºansã
cunoaºterii, interzic sau permit, zãdãrnicesc sau încurajeazã,
opresc sau îngãduie, ascund sau dezvãluie. Dar cele
întredeschise, porþile întredeschise?
Adâncul
Un adânc învolburat, nestatornic ºi rebel. Imposibil de
sondat riguros, de surprins adecvat sau de povestit detaºat.
Un adânc cu valuri de smarald, cu turle ºi ceasuri destrãmate,
cu lumina uitatã sau rece. În el, descuamat în restriºte pasul
cel greu al trecerii, pragul de sticlã ºi abisul cel fãrã de rãspuns.
Filon aspru, amar sau fâºie întinsã spre noapte. Adâncul cel
mare, sufletul, ca inform vãlurit, trece direct în tãcere. Iar
tãcerea cea matã se pierde înceþoºat în adânc. Se tocesc
pumnalele din tâmplã, se risipeºte pâcla, se domoleºte
freamãtul greu iar ceaþa dispare. Întors din surghiun zâmbetul
reface firescul ºi pacea. Platã imensã ºi grea pentru vraja de
plumb. Dar, la sfârºit, ce binecuvântare: liniºtea lui, liniºtea
adâncului.
Obstacol diafan
Tãrâmul eului este delicat ºi contorsionat pentru cã
aprinde sau inhibã iniþiative, retrageri, contrarietãþi, supoziþii,
opoziþii, fisuri delicate sau falii decisive. Cred cã sunt
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întredeschise niºte porþi de sidef cãtre universul lãuntric prin
care acesta sã poatã fi accesat, cercetat, interogat ºi cunoscut
cu grijã, cu gingãºie, cu ataºament sau cu iubire. În lipsa unui
asemenea obstacol diafan, în absenþa gestului tandru de
investigare candidã ºi persuasivã orice descindere în interior
devine brutalã, inadecvatã, forþatã ºi riscã efecte ireparabile
precum pete albe, ferme ºi strãlucitoare, rarefieri translucide,
pulberi lucitoare sau prãbuºiri eterice desfigurante ºi
destructurante. Un suflet rãmas sau ajuns nezãvorât de sidef
este de douã ori vulnerabil cãci se expune direct razelor de
luminã cotropitoare ale lumii ºi, de asemeni, se erodeazã ºi
se falsificã instantaneu prin accesul neprotejat, direct ºi
vãtãmãtor. ªi mai este ceva. Rãmas fãrã porþile lui de sidef
orice eu  în tripla lui determinare de conºtiinþã lãuntricã, de
simþire tainicã, de intelect selfcentrat  poate izbucni periculos
ºi inadecvat spre zãrile imediate ale lumii generând cheltuire,
ardere, consum nu de tot dorite ºi nici unanim apreciate ºi
salutate. În acest fel apar drame personale majore, traume
lãuntrice greu vindecabile sau rãni sufleteºti niciodatã
cicatrizate. Iatã ce protecþie discretã ºi trainicã asigurã tainicele
ºi diafanele porþi de sidef ale eului.
Portret fãrã chip
O zi diformã, cu ore ciuntite, cu efigie spartã. Vremea se
urneºte cu greu din tainiþele faptei. Sunt un om viu, simplu,
moderat, cu timpul tot ºiroindu-mi sub frunte, stau rãbdãtor ºi
atent cu gândul rostogolit peste larma atâtor neîmpliniri amare,
am ochii filtraþi de seninul zãrii iar o întrebare grea ºi
netemãtoare trimite spre azi tãcerea mea opacã de ieri: existã,
în lume, vreun reper autentic, vreo bornã existenþialã majorã,
un semn expresiv ºi atent strunjit care sã valideze ºi sã
valorifice vuietul ºi tumultul lãuntric revendicativ, sã marcheze
onest zbaterea diurnã a minþii, sã coaguleze simþirea vie,
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încleºtatã ºi intens convulsivã sau sã accepte curajos temutul
cerber interior devorator? Caut, cu alte cuvinte, fãrã a fi gãsit
deocamdatã, însemnul sau locul geometric al eului meu
desfãºurat. Fãrã el, rãmân simplu portret fãrã chip.
Rãgaz desferecat
Pot consema cuminte ºi liniar, cu îndârjire de ermit
evenimentele dimineþii de azi. Pot sã cad, astfel, în prezent,
într-unul ce musteºte de viaþã plinã ºi palpitã ritmic, nervos ºi
nerãbdãtor. Un prezent articulat din fapte concrete, vii,
palpabile, reale ce-ºi etaleazã întregul cortegiu de surprize,
decepþii, banalitãþi sau taine. Dimineaþa, aºadar. Una imensã,
copleºitoare, cardinalã. Cu soare, oameni, case ºi strãzi ce
sorb împreunã vrãjiþi aerul sacerdotal prin care se iveºte
minunea zilnicã a unui alt început, se sãrbãtoreºte cuminte
dar pregnant rãgazul nou abia desferecat din neant. Sunt.
Pentru încã o datã, sunt, fiinþez cu toate metehnele la putãtor,
cu multe aºteptãri intacte, cu ºtaiful aprig cocoþat în
promontoriul unui nou orizont. Sunt, laolaltã cu lumea, într-o
altã dimineaþã, într-o nouã zi, în aceeaºi existenþã, cu un pas
mai aproape de sfârºit.
Trezire
Ipac dau lumii înºtiinþare cã sunt din nou treaz, cu urechile
ciulite, cu ochii larg deschiºi, cu mintea stârnitã, gata sã
rumege ºi sã fumege. M-am trezit din noaptea grea, vãluritã
ºi contorsionatã a durerii de sine, din patima neagrã ºi adânc
rãvãºitã a eului bolnav ºi ruinat, din rostogolita cãdere în
prãpastia durerilor lãuntrice imune la cuvânt. Da, m-am trezit
ºi, cum zicea nenea Iancu, simt iarãºi enorm ºi vãd monstruos
dacã nu cumva, altfel, simt infernal ºi vãd ciclopic. Iau din nou
act de bogãþia fãrã seamãn a lumii, de ritmul ei trepidant,
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aproape sufocant, de amploarea ºi rapiditatea transformãrilor,
de ritmul rapid al devenirilor ºi al trecerilor. Lumea se schimbã
tot mai repede, în cicluri tot mai scurte iar viitorul îºi diversificã,
de aceea, oferta. Acum stau treaz, drept ºi vreau sã-i cuprind
esenþa, sã-i decopertez mecanismul, sã-i înþeleg evoluþia de
mâine. Informaþia se multiplicã ºi se ramificã, macrofenomenele se iuþesc ºi se amplificã antrenând mase tot mai mari
de resurse, relaþionarea se stratificã prin selecþie repetatã. În
tot acest tumult, stau atent ºi încordat spre a gãsi puntea ce
duce cãtre mâine.
Douã neajungeri
Nu aºtept nimic, nimic din ce-ar putea fi aºteptat: întâlnire,
revedere, renaºtere, un nou început. Nu chem nimic, nimic
din ce ar putea fi chemat: amintire, aducere aminte, rememorare. Nu vreau nimic din ce aº putea vrea: sã fim alãturi, sã
ne privim deschis în ochi, sã vorbim, sã respirãm sub acelaºi
cer, sã ducem povara anilor sub aceleaºi haine. Nu aºtept, nu
chem ºi nu vreau chiar nimic. Am ºtiut târziu cã vocaþia lãuntricã
nu se poate întâlni cu proiectul curent de viaþã, cã trãiesc în
absenþa vocaþiei existenþiale, de fapt am aflat târziu ce vocaþie
lãuntricã mi-a fost sortitã ºi atunci am acceptat-o cu duioºie
ca pe o veche prietenã. În acelaºi timp, am ºtiut întotdeauna
cã iubirea nu s-a clãdit definitiv pe niciunul din cei câþiva
oameni, esenþiali dealtfel, pe care soarta mi i-a adus alãturi
de-a lungul vieþii. Am iubit, acum ºtiu, o nãlucã ivitã în zorii
simþirii mele, pierdutã accidental sau pur ºi simplu rãtãcitã,
dar cãutatã zadarnic ulterior în toate fiinþele întâlnite în lumea
mare. ªi negãsitã poate nici acum. Tot acest travaliu reflexiv
s-a activat când am împlinit jumãtate din vârsta la care a murit
tatãl meu ºi nu a încetat sã-mi hrãneascã fiinþa interioarã tot
acest rãstimp. Sub efigia acestui adevãr dual exist acum, sub
emblema acestor douã neajungeri simultane zãbovesc de
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bunã bucatã de vreme. ªi de aceea nu aºtept, nu chem ºi nu
vreau nimic. Las timpul sã discearnã în locul meu, las clipa sã
hotãrascã pentru mine, las sufletul sã vorbeascã în locul meu.
Moarte amânatã
Ziua de azi închide în ea toatã banalitatea seacã, toatã
rutina tocitã de timp, întregul nediferenþiat al sordidului
indiferent ºi rece. Toate motoarele sunt oprite, nimic din ce
este azi nu pare a avea masã existenþialã, carne ontologicã,
consistenþã ºi rost. Tocmai de aici porneºte, din aceastã
fundãturã a realului, din aceastã anihilare masivã a devenirii,
din acest cotlon al nefacerii, al anulãrii ºi al interdicþiei absolute,
din acest perimetru lãuntric privat de luminã, de cãldurã ºi,
mai ales, de sens, de aici porneºte unda regenerãrii, refacerea
ºi reconfigurarea salvatoare a eului, a ceea ce numim
interioritatea desfãºuratã, printr-un anume mecanism
neelucidat de adaosuri ºi corecþii, de reformãri, anulãri ºi setãri
cu valori pozitive pentru toþi parametri existenþiali de bazã.
Este un proces salvator, unul de renaºtere, de reafirmare
voluntarã ºi de revoltã împotriva sfârºitului ce pãrea definitiv,
este, se poate spune, o moarte amânatã.
Emoþia
Emoþia vibrantã coboarã, întreagã, în adâncul sufletului,
rãscoleºte felin ungherele cele de tainã ale simþirii, redeºteaptã
tumultul îngheþat alcãtuit din bucurie, bine ºi frumos, sporeºte
cãldura interioarã ºi amplificã seninul inventat de-afarã. Este
un tremur, un ghem indiscernabil de stãri bune ºi acute, o
explozie lãuntricã ale cãrei jerbe multicolore rãvãºesc ºi seduc
sau este fâlfâitul slab al unor aripi de vatã zãpãcite de toamnã.
Dar nu este nici bucurie întreagã, nici vibraþie amplã, nici
fereastrã larg deschisã spre lumina dinlãuntru ºi nici prag pãºit
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spre eul cel tainic deºi câte o fãrâmã din fiecare strãluceºte
domol sub pleoape. Emoþia se stinge mai mereu în apa
tulburatã a sufletului ºi sfârºeºte într-o uimire vie ºi irepetabilã.
Mãrturisire
Trebuie sã spun, sã mãrturisesc, nu am cum ºi nici nu pot
sã scap din aceastã fracturã existenþialã altfel, din falia trãirii
mele ivitã brusc ºi rãvãºitor în ceaþa indifenþei ºi a rutinei într-un
timp devenit acum depãrtat ºi incert. M-am aruncat orbeºte
într-o stare magneticã ºi necontrolabilã. Am lãsat viaþa
frumoasã ºi spectaculoasã sã decidã pentru mine primii paºi,
primele reculuri din omul pe care-l uitasem în mine. Cãutam,
fãrã sã ºtiu, împlinirea, ceream, fãrã vreun cuvânt, devoþiune
fecundã ºi rodnicã, tânjeam lãuntric dupã emoþia esenþialã
rãtãcitã, dupã ritmul unic al implinirii ei trupeºti, afective ºi
raþionale, dupã semnul retrezirii dintr-o uitare pãcãtoasã ºi,
de aceea, ºtiam, nedreaptã. Credeam cã nu am nicio vinã, cã
bagajele zilei mi-au fost trimise la altã adresã, cã uºile dorite
au chei ºi zãvoare necunoscute mie ºi de neurnit. Plecam uºor
spre orice adiere, dãdeam curs, îmbãtat cu rãstriºte, chemãrilor
vane ºi conjuncturale. Dar mã opream de fiecare datã la vreme
trezit ºi culpabilizat de însãºi carenþa alegerii mele. Erau
momente ºi situaþii pe lângã care pendulam anost, cu strãluciri
mate în privire ºi gesturi fãcute doar sã se închidã în sine. Val,
temperare ºi semn. Atunci însã, în acel moment-strigãt ceva
din ceasul târziu al frustãrilor mele s-a urnit ºi s-a amplificat
strivind sub nãvalnica chemare ºi sub strania reîntâlnire orice
împotrivire, orice opoziþie moralã, orice discernãmânt volitiv.
M-am aruncat în valul proaspãt ce-avea sã colinde, imun,
marginea cealaltã a lumii ºi capãtul netrãit cândva al unei emoþii
nearse. Fãrã opreliºti, fãrã întrebãri, fãrã scenariu. Sigur cã
viaþa a reuºit în final sã-mi arate cu adevãrat cine sunt ºi ce
pot. Eu, cel de acum, cel care-mi sunt ºi judecãtor ºi stãpân ºi
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martor. Sunt lumi a cãror cercetare doare, sunt inimi fãcute sã
ierte, sunt destine dispuse sã plãteascã pentru a greºi. De
aceea sunt erori care ard cumplit, sunt clipe cãzute în genunchi
ºi emoþii sortite sã subziste. Atâta doar cã anotimpurile lor
joacã altfel lumina ºi timpul. Mai tandru, mai aºezat, mai
temeinic. Ca vârsta ce mã reclamã ºi mã rãscumpãrã.
La lucru
Unde sã gãsesc puþinã lume ºi pentru mine? Spre ce
zãri sã strig, ce orizont sã chem sã mã învãluie, unde sã ajung,
la ce liman? Depãrtarea nu poate þine loc de dezmierdare,
spaþiul este oþelit ºi indestructibil, timpul pare îngheþat în tiparele
nefacerii. Aºtept sã nu se mai întâmple nimic dacã ce doresc
nu se întâmplã. Iar ce doresc eu chiar nu se întâmplã. Rulez
în gol aceleaºi cãutãri vane, oamenii din jur ricoºeazã rece ºi
politicos, ideile noi n-au prizã ºi nici suporteri. De unul singur
n-am cum sã reuºesc, au trecut vremurile acelea, lumea a
evoluat, s-a complicat, s-a monopolizat pe linii de forþã ce
antreneazã resurse mari ºi diversificate. Nici zonele
spectaculoase, nici niºele dedicate nu pot fi cucerite decât
concertat, de oameni pricepuþi, cu strategii adecvate ºi
resurse bogate ºi cu un plan bine gândit ºi de anvergurã.
Aceastã situaþie de azi depãºeºte puterile unui singur om ºi
aici apare blocajul meu. Trebuie sã schimb ceva structural, o
nouã abordare, îmi trebuie alt plan, poate altfel gândit ºi
cumva surprinzãtor, inedit. Nu ºtiu, caut tot ce are legãturã cu
mine, cu speranþa acutã cã voi urni ceva, cã voi putea sã
spun prezent la ceasul cuvenit. Toatã mintea mea este pusã
la lucru, toatã energia de care sunt în stare mã animã ºi credinþa
cã totul este cu putinþã îmi este hrana acestui timp. Asta fac,
atâta ºtiu sã fac pentru cel care sunt ºi care ar trebui sã înveþe,
odatã, sã trãiascã, sã fie cu adevãrat.
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Sentiment firesc

Sunt suma rosturilor mele lumeºti ºi sãlaºul rãzvrãtirilor
ultime. Mã aflu, din nou, trebuie s-o spun, sub mantia
învolburatã a privirilor atente spre sine. Mã proiectez interior,
iarãºi, pe ecranul imaginar al exigenþei restructurate ºi desfac
holografic pãcatul de puritate, revolta de pace, indiferenþa de
patos, regretul de iertare, obida de îndârjire, tãcerea de urlet,
rãstriºtea de dor ºi ura de iubire. Toate prezente, laolaltã sau
în parte, fiecare revendicându-mã stringent ºi egoist pentru
sine. Iar eu, într-o echilibristicã aproape imponderalã, apuc
sau amân, adulmec sau resping, cuprind sau alung. ªi iau
cuvintele ce le exprimã ca semn al faptului de a fi, ca urmã
cripticã a senzaþiei difuze cã exist ºi ca timbru al sentimentului
firesc cã sunt.
Regret
Sigur cã dacã aº mai trãi o datã viaþa de pânã acum aº
avea ceva corecþii esenþiale de fãcut, unele de opþiune practicã,
altele de incidenþã eticã, câteva de investiþie afectivã ºi nu
puþine de reconfigurare a unora dintre deciziile destinale. Aº
începe categoric cu definirea existenþialã dupã principalele linii
de forþã ale fiinþei mele de azi: cunoaºterea-creativitatea,
onestitatea ºi reglarea lor prin (auto)exigenþã. S-ar profila în
acest spirit un alt palier de existenþã cãtre care ar fi trebuit sã
mã îndrept din zorii fiinþei mele, cu o altã atitudine, cu alte
exigenþe dar ºi cu alte stele cãzãtoare. Asta înseamnã cã unde
am ajuns  hic et nunc  nu este chiar punctul în care,
retrospectiv, aº fi putut sã mã proiectez sub exigenþele de azi.
Unghiul celest în care m-aº fi regãsit astfel amendeazã drastic
(sic!) existenþa din aceastã clipã, existenþã ce mã subîntinde
 asta cu siguranþã!  irepresibil ºi exhaustiv. Sunt ceea ce
sunt ca urmare a devenirii mele, ca rezultat al opþiunilor în
timp, al deciziilor luate sau al eºecurilor ºi indiferenþelor
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manifeste. Aº fi putut sã fiu altcineva fãrã nicio legãturã cu cel
de acum dacã rigoarea ar fi fost treazã de la început, dacã
înþelepciunea, þelul ºi experienþa m-ar fi ghidat continuu ºi
gradat, nu intermitent ºi în salturi. Aº fi putut sã îmbrac alt
destin, sã traversez alt traseu existenþial, sã devin altceva,
altcineva cu mult mai bun, cu mult mai frumos, ºi cu gradul
de adecvare la real mãrit. Aºa, sunt ceea ce sunt cu zilele
fade, cu cerul cãzut din înalt, cu orizontul umbrit ºi neclar. Nu
despre regret sau alte convulsii interioare este vorba aici cât
mai curând de o masivã inadecvare structuralã, de o lipsã
retrospectivã de ºansã la aºezarea iniþialã în destin. ªi poate
nici mãcar atât dacã retrag anvergura neclarã a conceptului
de destin. În fond viaþa nu putea fi alta cãci atunci ar fi fost cu
siguranþã. Restul este amãgire. ªi regretul cã nu voi avea
niciodatã o a doua ºansã.
Luciditate
Simt, nimic nu mi-a ieºit, nici viaþã, nici iubire, nici creaþie.
Nu le-am aflat la vreme taina, nu am avut cheia lor potrivitã,
nu le-am citit din timp alfabetul ºi m-am amãgit inconºtient
sau m-am minþit cu candoare asupra-le. Viaþa mi s-a ordonat
de la sine, ºi-a inventat criterii ºi valori fãrã vreo legãturã cu
esenþa mea lãuntricã. ªcoala, profesia, prietenii, lumea. Totul
rima cu mediul, nu cu mine însumi, eu orbecãiam undeva prin
subteranele devenirii fãrã putinþa de a mã opune sau striga.
Inert, conjunctural, mecanic. Eram ceea ce ajungeam,
indiferent, sã fiu. Nu am avut criterii, nici opþiuni, nici maeºtri,
nici rãscruci adevãrate. De aceea nu-mi amintesc nimic
marcant din viaþa mea. Iubirea mi-a fost mãcinatã de orgoliu,
de suficienþã, de intemperanþã. Când am crezut cã i-am aflat
legea ºi pragul m-am poticnit în repetiþie ºi triº. Am iterat erorile,
amãgirile ºi fuga necugetatã. Am amânat, am plecat, am închis.
Nici mãcar acum nu ºtiu de ce sau ce demon înverºunat m-a
stãpânit ºi m-a condus. Cât priveºte creaþia, o ultimã ºi
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