Altfel de proze

7

Restul îl ºtiþi
Mi-a ieºit brusc în faþã un iepure. Era în Poiana de flori.
ªi ploua. Ploua cu soare. Chiar aºa ploua, cum numai în
Poiana de flori se mai poate ca plouatul ºi însoritul sã migreze
miraculos din participiul substantivat în infinitive lungi, lungi
ºi late, indefinit de lung ºi lat ºi þeapãn active pe registrul
dublu, nominal ºi verbal: plouare ºi însorire. Acestea douã
se topesc unul în celãlalt. Cã aºa e când plouã cu soare. E ca
atunci când un substantiv, sã zicem soare, este acoperit de
alt substantiv, sã zicem nori, ºi substantivul soare dã sã se
elibereze de acoperitoare, hãrþuind-o. Aceasta începe sã
plângã ºi pe traseele descrise de lacrimi soarele râde ºi ni se
aratã. Plouã cu soare. E cum ai zice plouã cu broaºte ori
plouã cu piatrã? Sã ne împotrivim forþei de antrenare a
gramaticii aparente ºi sã ascultãm plouã cu soare nu cu
urechea care proiecteazã înþelesul cã e ºi soare când plouã 
plouã ºi e soare , în felul unei conjuncþii insaturabile ºi
indiferente, încât dupã e soare, sã adãugãm ºi doi ºi cu doi
fac patru, ºi capitala României este Bucureºti ºi ce-þi mai
poate trece prin cap. Sã ascultãm plouã cu soare în sensul cã
ploaia este de soare. Soarele plouã. Soarele este aici cel care
personalizeazã iarãºi impersonalul superbului verb a ploua
cãzut ca de pe urma nu ºtiu cãrui pãcat.
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Sã mergem însã mai departe prin ploaia asta cu soare.
Ce fac, mi-am zis, vãzând iepurele? Îl sar, îl ocolesc, îl opresc,
îl alung, ori îl amãgesc la o trãncãnealã ca între douã amãrâte
fãpturi îngereºti? ªi tocmai în clipa când aveam sã decid,
asta depindea desigur ºi de cel ce-mi ieºise în cale,
tãindu-mi-o, Poiana a dispãrut în soare ºi soarele în ploaie ºi
ploaia în flori ºi florile în mirosul meu ºi mirosul meu în
iepure ºi iepurele în Poianã ºi Poiana de flori în Dumnezeu
ºtie unde. Credeþi-mã, aºa a fost, întrebaþi-l pe Cel de sus
unde a dosit Poiana de flori. Poate undeva unde cuvântul
acesta undeva nu mai are îndreptãþire, cãci nu mai e loc acolo
de opoziþia undeva/altundeva, ceea ce de altminteri se aplicã
ºi lui acolo... Ori te vei fi ascuns ºi tu, Doamne, în Poiana de
flori? Ori în iepure? Ori în mine? Ori mai curând tu nu eºti
de-al ascunderii ºi arãtãrii, eºti doar cel care face ca acest
spectacol al ascunderii ºi arãtãrii sã se petreacã? Adicã sã se
ascundã în arãtare ºi sã se arate în ascundere. Dar în felul
ãsta mai cã eºti spectacolul însuºi. Aici îmi ieºise brusc în
faþã un iepure. Era în Poiana de flori. ªi ploua cu soare.
Restul îl ºtiþi.

Aflu cã ...
O adolescenþã informã, infirmã, blocatã într-o mecanicã
voios-bãtrânicioasã, imatur insurgentã ºi iresponsabilã,
pentru care jocul scrisului devenise un soi de manie, un loc
de evadare unde nici nu evada eficace, dar de unde nici nu
mai putea evada... Aºa reflectam ori de câte ori mi-l aduceam
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aproape închipuirii, vãzându-l aproape aievea cum înnegreºte
cu scrisul sãu poticnit ºi febril caiete întregi. Nu-l secãtuia
aceastã îndeletnicire, ea se rupsese demult de sevele trãirii
vreunui preaplin adevãrat, nici nu-l sporea în vreun fel. Pur
ºi simplu împuþina foile curate ºi le înmulþea pe cele
mâzgãlite. La ce bun? Îºi punea, fireºte, întrebarea, dar nu-i
putea rãspunde decât în scris, decât scriind, decât scriind-o
ºi de-scriind-o. În felul ãsta, însã, rãspunsul mai curând oculta
întrebarea, o amâna, o fenta, o lãsa în urmã.
 Mai scrii, mai scrii? îl zgândãri un amic de care îºi
ascundea, ca din instinct, viciul. Se plimbau.
 Vezi-þi de ale tale, îi aruncã puþin iritat, ºi se grãbi sã
ajungã iarãºi acasã, faþã în faþã cu albul hârtiei. Îl maculã cu:
Scriu pentru cã scrisul este forma mea de autoerotism.
Dupã care, s-a stabilit ulterior, ºi-a tras un glonte în mâna
scriitoare. Autoerotismul scriitural  fu verdictul unui expert
psihiatru  face ca libidoul sã ia o direcþie suicidarã. Cu un
ultim efort mâna scriitoare împuºcatã încerca acum sã-ºi
treacã meteahna scrisului celeilalte mâini. Ca sã ocoleascã
întrebarea? Ca sã desãvârºeascã automutilarea? Nici
sãrmanul expert nu ne-o mai poate desluºi. Aflu cã, dintr-un
elan nesãbuit de autoexpertizã, s-a defenestrat.

Aici îºi dã seama
Inima de luminã a tainei pulseazã sângele morþii vii cu
lãstari prin toate uscãturile lumii. Noi le dãm foc ºi ne
încãlzim mâinile. În mersul lui îndãrãt sângele sângereazã
luminã ºi astfel taina se deschide beznei. Vine atunci Bãtrânul
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ºi consemneazã: totul este în tot ºi ce s-a revãrsat pe fereastrã
s-a întors pe sub uºã. E ca un tren, mi-am zis, care mergând
într-un sens, în afarã, este ºi singurul cãlãtor care îl strãbate
în sens invers, pe dinãuntru. Numai cã, nefiind decât trenul
ºi nimic altceva, în afarã ºi pe dinãuntru mai sunt doar ceva
de felul unei înaintãri care se traverseazã de-a-ndãratelea, o
înaintare în chiar aceastã traversare înapoi. Închipuiþi-vã un
rac, pe punctul de a-ºi schimba mersul, la întâlnirea între
mersul pe dos stricat în mecanica lui ºi mersul pe faþã
nemecanizat încã.
Se mai aprinse o micã luminã, dar taina venise deja sã
moarã în inimã. Mi se întrevãzuse cã singura misiune a acelei
inimi era sã ducã la bun sfârºit sãvârºirea din viaþã a tainei.
Iatã aºadar taina tainelor ºi garanþia cã travaliul inimii este
hãrãzit, teoretic, sã nu aibã sfârºit ºi sã nu primeascã energie
din exterior  un perpetuum mobile de o speþã cu totul aparte.
În acest punct, mintea noastrã comunã, care nu poate concepe
infinitul decât tot dupã modelul finitului  ca o trecere peste,
unde peste nu se resoarbe, ci se pune iar ºi iar în faþã , dacã
nu va simþi instantaneu inima de luminã a tainei pulsând în
ea, în mintea noastrã, sângele morþii vii, se urcã în mobilul
perpetuu. ªi îºi dã seama, dupã eºecul tuturor celorlalte
ipoteze, cã aici se afla dintotdeauna.

Hai sã-l condensãm
 Lasã timpului timp. Cunoºti aceastã artã?
 Oarecum. O ºtiu din auzite, din citite. Ba o ºi pot
zugrãvi în cuvinte, abstract, dacã nu s-ar fi învrednicit alþii
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înaintea mea s-o facã în mod concret, un Cervantes bunãoarã.
Am însã nedumeriri esenþiale. Cum sã las timpului timp atâta
timp cât nu am timp sã fac din timpul obºtesc, egal disponibil
sau indiferent tuturor, un timp al meu, al ieºirii mele din
timp, cãci alþii mi-l sustrag barându-mi ieºirea? Cum, atunci,
sã las timpului timp dacã timpul ieºirii mele din timp nu mã
lasã? Dacã, altfel zis, timpul cãruia arta amintitã ar trebui
sã-i lase timp mã pironeºte în gestul evadãrii ºi mã face
ostatic?
 De ce te precipiþi în aporetici de trei parale? Ai rãbdare.
Lasã timpului timp ca sã treacã asuprã-þi arta închisã în
înþeleapta injoncþiune: lasã timpului timp!
 N-am timp pentru asemenea jocuri de-a vacanþa.
Plecasem dupã niºte cumpãrãturi care nu suferã amânare.
Chibzui, pe drum, la ce îi aruncase, într-o doarã, amicul
ºi filosoful de ocazie. Începea sã realizeze, nici el nu ºtia
cum, cã dacã nu lasã timpului timp, de nimic nu va mai avea
timp, nici mãcar de cumpãrãturile care, iatã, i-au devenit
complet insignifiante. Merita sã-ºi iroseascã timpul cu aºa
ceva? ªi încercã iarãºi experienþa ieºirii din timp. Mai cã-i
reuºise. Avea tot timpul la dispoziþie, atât de mult timp  o
veºnicie, îi trecu prin cap  încât nu mai trebuia sã lase
timpului timp. Dar nici nu mai avea ce face cu timpul acela
ciudat care îl copleºise eliberator odatã cu ieºirea din timp:
un timp în care nimic nu mai era de fãcut.
Ce întorsãturã ciudatã! Ea i-a fãcut imposibilã ºi de prisos
întoarcerea acasã. Mai exact spus, acasã îºi pierduse pentru
el orice înþeles precis. Se preschimbã într-un copil care se
joacã mutând mereu pietrele de joc. ªi mintea acelui copil
nãscocea ca prin vrajã cartea a XI-a a Confesiunilor pe care
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avea sã le semneze ori le va fi semnat Fericitul Augustin,
dupã ce dosise pietrele de joc pe care le tot mutase din loc
Obscurul din Efes. Fericit copilul acela care stãpâneºte lumea
cu jocul lui. Va fi ºtiind el ce e aia sã laºi timpului timp.
Aºa se sfârºea o compunere liberã la ora de filosofie a
celui ce trecea în ochii colegilor sãi de-a XI drept gânditorul.
Iar undeva în margine, cu litere foarte mãrunte, se mai putea
desluºi o remarcã de-a prof-ului: un inform ºi scãmos nor de
metafizicã literarã  hai sã-l condensãm într-o picãturã de
gramaticã.

Aºa ºi fãcu
 Ce este un trecut care nu a fost niciodatã prezent?
 Nu ºtiu precis. Nici nu ºtiu prea bine ce-mi ceri. Tot ce
pot sã-þi spun este ce va fi fost acel trecut, nu ce este,  o
retragere circumscrisã într-un soi de înaintare.
 Dar retragerea nu se efectueazã într-un timp al meu?
 Nu, ea se efectueazã într-un timp al enunþãrii sau în
unul care se raporteazã la acesta, ca anterior sau ulterior.
Bunãoarã, retragerea s-a produs ulterior ºi mã face captiv în
ceva anterior.
 Totuºi, mã face captiv nu e la prezent?
 Ãsta este un prezent fãrã prezenþã.
 Pãi, considerat la trecut, un asemenea prezent e tocmai
trecutul despre care te întrebam.
 Sã zicem. Te întreb ºi eu ce este un trecut care a fost
mereu prezent?
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