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sinus 
dacă nu mai ai nimic de făcut
stai în faţa unei oglinzi şi împuşcă 
în celălalt 
trebuie să ieşi ca fumul şi să cauţi 
tifon ajută-l pe cel 
căzut dar să nu te vadă nimeni
să nu-l priveşti în ochi pentru că 
el a murit aminteşte-ţi de mitul 
şarpelui
zilele tinereţii tale au rămas 
în mintea ta 
ca nişte pătrăţele imaginare din 
calendar
dacă îl vei privi în ochi 
cel căzut te va urmări pretutindeni 
ca o şerpoaică turbată de furie încercând 
să-şi întoarcă puiul din ochii tăi
totuşi
când îl vei privi pe mortul acela în ochi 
el va arăta blând 
el este oglinda în care tu erai 
cheamă-i pe toţi prietenii tăi
el are pe retine imaginea ta găurită 
iartă-i pe toţi

femei cu semne 

iubitele voastre nu vor ieşi nicodată din poemul acesta

buzele lor vor arde de turbarea bărbaţilor 
femeile de dincolo liniştite îşi vor întinde rochiile 
sau chiar se vor dezbrăca în faţa acestor indivizi

câteva fete vor încerca după aceea să evadeze cumva 
de sub pojghiţa de cuvinte cercetându-vă cu privirea
însă de umerii lor albi vor atârna semne de întrebare
semne îmbobocite sau ofilite sau steluţe cu mai multe colţuri

altele dintre ele spre sfârşit vor sta în cuvinte moi amintindu-şi
de mâinile voastre încordate şi de muşchii voştri aceste femei
vor cânta ceva de leagăn şi toţi copiii din apropiere vor adormi
mai târziu unii dintre voi vor da din cap grăbindu-se undeva
alţii îşi vor căuta în buzunare dar niciunul nu va pleca de aici
primul semn/ cine crede că ar muri dacă-şi va pierde femeia 

bărbaţii de dincoace stau aproape de femei însă par nehotărâţi
primul pas pentru ei/ le vor şopti ceva şi ele vor râde şi vor crede 

aceştia sunt bărbaţii cu semne care se vor îndrăgosti 
şi vor deveni un fel de artişti umblând tot timpul cu sâni şi cu buze
ei vor pândi femeile de dincolo rugându-se în gând

HZpofta buna
HZmultumesc
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Şedinţa 2 [alex cosmescu]

Şedinţa din 3 octombrie. Autor invitat – Alex Cosmescu. Rezumat
Am fost 13 oameni (la prima şedinţă eram 10): Ion Buzu, Oleg Carp, Vadim 

Ţigănaş, Aliona, Hose, Dumitriţa Paladi, Ionuţ Grosu, Elena, Victor Ţvetov, Mihaela 
şi Sandu, Alex şi cu mine. Am întârziat cu 10 minute pentru că nu am învăţat încă 
să fim suficient de organizaţi şi să împărţim paginile cu texte.

Alex a citit 7 pagini de text.
Apoi am făcut pauză.
Şi a început discuţia. Dacă la prima şedinţă a trebuit să mergem pe cerc pentru 

a motiva cumva lumea să spună ce crede, acum n-a fost nevoie de asta. De câtva 
timp, Alex lucrează asupra construcţiei unui personaj literar unitar, iar ceea ce 
am încercat să facem în baza textelor lui a fost să vedem dacă i-a reuşit această 
construcţie, unde îl duce ea, cum se dezvoltă acest personaj etc etc. Încă de la 
începutul discuţiei, Hose a pus problema autenticităţii personajului. Am dezvoltat 
subiectul: unii au zis că personajul este veridic, iar construcţia textului este fluentă. 
Pe Hose nu l-au convins, el vedea contradicţii în structura vocii, fals în exprimarea 
şi auto-definirea ei.

Aliona a abordat textele altfel. Ea a vorbit, dacă îmi aduc bine aminte, de 
mesajul pe care l-a sesizat în texte, de obsesiile acestui personaj, despre frica lui 
(„de asta mi-e cel mai frică. nu vreau să mă gândesc la asta. frica dispare şi dacă te 
gândeşti la altceva. frica se supară atunci şi se face tot mai mică şi pleacă şi e aproape umană când se îndepărtează – / dar 
o face numai ca să revină apoi, de fiecare dată când încep să fiu clar şi luminos înăuntru şi atunci mă închid şi stric totul –”).  
Alţii au preluat şi s-au referit la singurătatea personajului, la izolarea sa.

Ion Buzu a menţionat raportarea personajului la oamenii din jur, la „cercuri” sociale.
Hose o ţinea pe-a lui.  A dat şi o soluţie pentru dinamizarea textelor: „MAI MULTĂ VIOLENŢĂ”, sugera Hose. SÂNGE, 

am spus eu (abia pe urmă mi-am dat seama că exprimarea adecvată ar fi fost „MEASO” – în limba română: carne).
Dumitriţa a contraatacat spunând că ea nu vede nimic artificial în texte, că nu trebuie adăugate fragmente violente, că 

pentru a le citi trebuie să ai o anumită stare. În acelaşi timp, a făcut nişte observaţii tehnice, a indicat ce-ar tăia sau unde 
ar deplasa anumite fragmente.

Nu era nevoie să rogi lumea să vorbească. A fost una dintre cele mai vii discuţii la care am asistat în ultimul timp. Iar 
Sandu îşi nota, cu scrisul lui mărunt, tot ce auzea.

Pe urmă s-a ridicat Ionuţ, a ajuns la tablă, ne-a desenat scheme (tot cu cercuri) şi ne-a explicat cum percepe el lumea 
acestui personaj, unde anume este „buba” lui, despre legătura dintre golul din interiorul personajului şi întunericul din 
exteriorul lumii sale.

Mihaela a intervenit şi remarcile ei le-au contrazis punctual pe cele ale Dumitriţei. Adică, uneia i-a plăcut exact ceea 
ce nu i-a plăcut alteia.

Pe urmă Elena a spus că „vede multă armonie în texte”.
„Apoi stop”.
Îmi cer scuze pentru acest rezumat împiedicat al şedinţei. Data viitoare, o să-mi notez şi eu câte ceva.
Mai jos, găsiţi şi nişte poze.

Daria Vlas

Hose Pablo
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Alex CosMesCu

(o sută de mii de feluri 
de a asculta)

şi ce ai vrut să spui cu
asta
ce întâmplări pot fi

între noi – care
structură a
atingerilor

cuvintele tale mi
se lipesc de piele

unii ştiu să citească
gesturi şi priviri şi
atingeri
cum ne învaţă pe
noi la facultate
să citim un text şi
să-l înţelegem
/ ca şi cum
ar fi o singură frază /

şi ce ai vrut să spui
‘dragostea vine de
peste tot’
ce ai vrut să spui
‘doar nu ştii cum
să primeşti
ai ochii închişi
telefonul scos din priză’

eu am învăţat să ascult
e ca un mecanism, ştii
e ca
lucrurile alea despre
care unii spun că
nu se uită niciodată –
ca
mersul pe bicicletă sau
înotul sau
sexul

e un mecanism pe
care îl formezi
înăuntrul corpului tău
un fel aparte de a privi în ochi

un fel aparte de a privi în jos
un fel aparte de a da din cap

îmi place când mă
atingi
îmi place când
mă iei de mână
mă îmbrăţişezi apoi
stăm pe o
bancă în parc

şi între noi
cuvintele sunt încă un
fel de a atinge
încă un fel de a
fi aproape

aşa funcţionează pentru mine
atunci

ştii
când asculţi pe bune
nu poţi judeca – te
taie ceva pe dinăuntru ca o
lamă când judeci –
când asculţi eşti ca o
palmă deschisă şi
moale lăsată pe un genunchi –
când e pe bune
e o căldură care porneşte de undeva din
abdomen şi
apoi o emani în jur

şi ce ai vrut să spui
‘când eşti lângă
mine simt că 
mă asculţi şi simt dragoste’
de unde vine dragostea asta
de la mine sau de la tine sau
se dezvoltă undeva
dincolo
‘cred că de peste tot’

dar
de alţii mă tem
e o încordare /
porneşte de undeva din 
abdomen şi
se face un corset în jurul 

corpului meu
rupe orice contact
orice conexiune
nu ştiu cum să fiu
cu oamenii ăştia
dacă aş putea
m-aş ridica
aşa cum te ridici
într-o pauză
în timpul unui concert
şi pleci

apoi acasă
în inima mea
fiecare
îi iau pe rând
fiecare
îi trec pe acolo
pe rând
fiecare
(ne mutăm de pe un pervaz pe 
altul, de fiecare dată când ne 
vedem vorbim altfel, în fiecare 
loc în care stăm vorbim altfel, ca 
şi cum corpurile noastre ar lua 
altă formă. ‘tu păstrezi ceva din 
tine?’ ‘tu ce ai păstra din tine?’ 
‘pentru cât timp?’ este numai 
frica, frica îmi zgârie uneori 
pielea pe dinăuntru şi vorbesc 
de parcă aş pune punct după 
fiecare cuvânt şi umerii mei sunt 
încordaţi.

cum ai lua un dar de la cineva, 
l-ai pune în geantă şi ai şti mereu 
cine ţi l-a dat şi când. se aud 
paşi pe scările de la facultate. 
scările sunt făţuite cu marmură 
şi bucăţi din ele s-au tot desprins 
anii ăştia, cât umblă studenţii 
pe ele. când fac ceva, nu mă pot 
uita dintr-o parte la asta. să-ţi 
povestesc despre ce fac eu, să le 
iau la rând, pe toate –

stăm faţă în faţă, dăm din cap 
amândoi, îmi plac hainele tale, să-
ţi spun cum am învăţat să ascult, 
nu, vreau numai să te ascult, cum 
te-aş îmbrăţişa)

supliment Humanzone Nr.1 / Noiembrie 2009



�

Posthuman War (1)                                                                                       Andrei Gamarţ

Continuare în numărul următor...
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Şedinţa 3 [victor ţvetov]
şedinţa trecută, care a avut loc pe 10.10. [victor o să aibă noroc] a adunat în sala 

de la litere oameni mulţi şi frumoşi. a citit victor ţvetov – poezie. dacă n-aş fi fost 
eu atât de moldovean cu origini găgăuze, păi şedinţa ar fi început, evident, la timp, 
dar aşa, eu sunt cum sunt şi am întârziat de-a binelea. Eu altfel nu pot.  şi din motiv 
că eu sunt în permanentă întârziere uite că şi cronica asta apare pe la mijlocul 
săptămânii.  [mă mir cum de, în general, mai apare]

despre ce s-a vorbit la şedinţă, va rămâne un secret pentru cei care n-au putut 
veni. totuşi, voi menţiona câteva idei ce s-au emis din minţile lucide care s-au pus pe 
analizat texte de ţvetov.

ionică, colegul de vârstă al lui victoraş, ne-a propus să percepem personajul din texte 
drept un incapabil de a se adapta, şi asta mai ales în contextul poeziei ‘Scurtă strâmtă’.

alex cosmescu a încercat să facă intervenţii chirurgicale. a mers până în adâncul 
construcţiei, precizând că toate textele se concentrează în jurul relaţiei personajului 
cu cineva (mamă, iubită imaginară), pe dialog.

în opinia dariei vlas, modul în care lucrează ţvetov, e următorul: porneşte de la o 
imagine, o dezvoltă. ei s-a părut că această dezvoltare este uneori artificială, pe alocuri “logoreică” şi că ar trebui gândită mai atent...

eu încercam la un moment dat să selectez fragmente în care ţvetov “cade” în trash, plăcinte cu varză, cartofi curăţaţi, 
compoturi, pâine muiată în ceai, să dau peştele prin făină, etc etc etc.

am vorbit şi despre yahoo messenger, radio shanson, vodkă, koka kola şi alte chestii de consum.
vadim lungul: “net vnutrennei obrabotki”, nu este clar ce-l preocupă cu adevărat pe autor, nu există atitudine faţă de 

ceva. vorbea vadim şi despre faptul că nu este clar care sunt ‘crezurile’ acestuia.
nu am putut evita nici momentele specifice cenaclurilor de  tip liceu, pentru că ne-am ciocnit şi cu întrebări gen : care 

ar fi mesajul pe care ai vrut să-l transmiţi. sau chestii: cum îţi creezi textele, ce te inspiră stuff and stuff.
natalia, o altă prezenţă apropiată ca vârstă de invitat, zicea că autorul încearcă să contureze un ideal amintindu-ne de 

eul romantic/nesatisfăcut, o lume în care lucrurile nu au valoare, încearcă să-şi construiască o motivaţie.
cristian zilberberg: “nu cred că este nevoie de coerenţă aşa de mult, logica nu este atât de importantă”
către sfârşitul şedinţei s-a ivit printre noi ca printr-o minune, vladislav chistrugă, care a răsfoit niţel paginile lui 

ţvetov şi nu a vrut să zică decât că i-a plăcut textul Tsunami. dar ne tut to bâlo. a fost suficient să atingem subiectul 
mecanismelor/modalităţilor de a crea, şi lui vlad îi străluceau aşa frumuşel ochişorii. am zis că în opinia mea, e mai bine 
să ştii ce vrei să scrii înainte ca să aşterni pe foaie. să coincidă ceea ce ţi-ai propus să scrii şi ceea ce ţi-a ieşit. se pare că 
l-am nimerit numai bine pe vlad şi a pornit o discuţie destul de fierbinte despre cum se face în lumea artei.

nu pot să nu menţionez faptul că sandu ne-a propus un exerciţiu, care sincer mi s-a părut destul de captivant şi 
provocator: să scrii un text care să fie aproape în totalitate improvizat şi spontan, să-l scoţi la print, îl citeşti de câteva ori 
şi îl pui cât mai departe de tine. peste o săptămână îl re-scrii fără să te uiţi pe el, cam ceea ce îţi aduci aminte.

în concluzie spunem că au fost sub 20 de oameni la şedinţă şi că s-a discutat atât de înflăcărat încât mai că s-au aprins 
copiile textelor lui ţvetov. ca printre altele, cum s-ar zice: po blatu: ţvetov nu s-a aşteptat la aşa o receptare pe cinste, i se 
părea că discuţiile vor fi mai dure şi mai dureroase haha.

de câtva timp, mă macină o chestie pe care aş vrea s-o abordez aşa fugitiv, fără să intru în detalii.  nişte rândunele 
mi-au şoptit prin zbor precum că prin acest cenaclu am fi sabotat atelierul lui dumitru crudu care are loc la biblioteca 
municipală B.P.Haşdeu.  e necesară o explicaţie: dumitru face nişte ateliere de  scriere dramatică cu un grup anumit de 
oameni, pe marginea anumitor evenimente. ceea ce ne-am propus noi să facem, e să avem diferiţi invitaţi, textele cărora 
am putea să le discutăm.

Hose PaBlo
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Victor  ŢVetOV

scurtă strâmtă 

momente când cineva şterge cu un maiou roz 
podeaua
şi praful e la picioarele lui
ca ceva necesar
în casa mea în interiorul casei mele
stă cuminte o cană cu ceai
tu fă-ţi curaj şi zilele tale să fie zilele mele
fumatul să ucidă pe la colţuri de stradă
după muşcătură în mere rămân cicatrice
şi sâmburele cad pe jos
pe talpa piciorului mereu se lipesc chestii stranii
şi pielea de pe deget e roasă

dacă te simţi descompus 
dacă viaţa ta e un spaţiu 2pe3
ieşi din ea ca dintr-o scurtă strâmtă
aruc-o la gunoi
eu voi fi la o oră fixă
eu mereu voi fi la oră fixă
contează să rezist
contează ca nimeni să nu-şi bage ghearele în mine
ciupa-ciups în gura ta
şi gumă de mestecat în ale lor

învârt cheia de 3 ori şi-i dau drumul păpuşii
să plece în lume
dă mereu din picioare
fâţâie mereu din cur
melodia ta nu poate fi melodia mea
şi inima mea nu va bate niciodata ca inima ta

să împuşcăm animalul
el nu merită bucăţi de pâine muiată în ceai rece
nimic
să-l punem în sac
să-l ducem la castrat
tot ce vreţi 
numai să nu-l pupăm că animalul sunt eu

să băgăm în mine un disc
să introducem informaţie multă
să fie exces 
e întuneric afară
ca şi în interiorul meu
toate pot fi simple
dacă gândurile vor vrea

tu înţelege-mă 
tu trebuie să mă înţelegi
că prosopul devine ud de la corpurile noastre

tsunami 

vreau zile în care tu fumezi ţigări
şi eu chiştoace din urma ta
eu zic să punem durerile la uscat în cleştişoare
şi să mâncăm dulceaţă cu degetele
o muscă se chinuie în apa paharului
şi în noi e întuneric ca o noapte făra lună
sunt zile de toamnă afară
şi sticlele goale se aruncă la gunoi
sunetul lor mereu în timpanele mele

rup hârtii multe
foarte mărunt şi-mi fac atmosferă
de anu nou
am multă apă clorată în stomac
şi un telefon lg în mână
să dăm pagină după pagină
şi să citim cu glas tare
despre vieţile noastre în faţa unui tsunami

eu chiar acum mă duc
acum
să-mi găsesc adevărul într-o plăcintă cu varză
şi apoi o să intru în viaţa ta
după ce o să mă descalţ la intrare
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Şedinţa 4  [oleg carp]

02:46 / miercuri spre joi
începem călătoria noastră nocturnă şi aventuroasă prin a porni pe ‚drumul 
de plastilină’, asta ca să ne scufundăm mai cu efect în universul prozei lui oleg 
carp.
propun să începem relatarea cu câteva detalii picante şi savuroase în 
contextul şedinţei sau mai bine zis în contextul organizării acestei şedinţe 
în care a citit oleşka. cine îl cunoaşte personal pe carp, ştie cât de greu 
cântăreşte cuvântul său, şi mai ales, promisiunile sale. adică o înţelegere cu 
oleg carp ar fi la fel de riscantă ca şi o plimbare cu ochii închişi. ideea e că 
ne făceam griji şi tot verificam email-urile în speranţa că oleşka n-o să ne 
‚kidanească’. totuşi, speranţele n-au fost năprasnice şi ne-am văzut cu textele 
sale în mână, ba mai mult de atât, ne-am pomenit şi la şedinţă cu un oleg carp 
în faţa noastră.
deoarece oleguţ era niţel răcit, lui alex cosmescu i-a revenit mmmm, 
complicata misiune de a lectura textul. vă daţi seama ‚vorba lui carp’, este 
vorba de �� pagini de proză.
Bineînţeles ‚o altă replică îndrăgită de carp’, am avut parte de o şedinţă vie şi colorată, fapt de care vă puteţi convinge 
din imaginile de mai jos + discuţia, sau fragmentele de discuţie care urmează să urmeze. haha. ceea ce a dat culoare mai 
aprinsă şedinţei a fost prezenţa prozatorului Vladimir Beşleagă, şi îi suntem recunoscători că ne-a acceptat invitaţia atât 
de simplu şi amabil.
am avut parte şi de tineri care ne-au vizitat pentru prima dată, unii dintre ei lăsându-mă pe mine, de exemplu, cu o 
impresie destul de bună.
acum va urma lucrul cel mai complicat.
din câte ştiţi deja, e aproape ora trei. nu îmi permit să aprind lumina pentru că toţi din această casă dorm, aşadar voi fi 
nevoit să descifrez manuscrisul chinezesc, ’notiţele de la şedinţă’ cu lumina de la calculator şi mai precis de la word.
PAUSE:
vă imaginaţi ce chestie, manuscrisul pe care mi l-a dat co’organizatoarea cenaclului aduce a primăvară. nu vă mint şi nu 
născocesc. de parcă ar fi parfumat. miroase foarte frumos. asta m-a făcut să-l pun de’o parte şi să fac o pauză. acuş îl voi 
mirosi încă odată – de două – trei ori şi back to work, back to sceneta albastră. aburii ies din ceaşca cu ceai, radiohead se 
miorlăie ‚vorba lui bomj’ undeva ca şi fundal sonor aşadar…
PLAY:
Sceneta albastră. Oleg carp. Reacţii.
Tinerii au reacţionat various. începând cu bredartistul burebista, aka gîţu mihai care striga în pauza dintre lectură şi discuţii 
că ce rahat de proză, cică te face să adormi, ca asta nu-i artă bla bla bla, terminând cu o studentă de la sociologie care 
referindu’se la proza lui carp, a menţionat lucruri la care nu ştiai cum să reacţionezi. dar, s-o luăm aşa frumuşel şi ordonat.
hose folosind limbajul său infect a zis ceva de genul: personajele pe care le creează carp sunt efectiv duse cu pluta. 
probabil el se referea la mama ceea care ba era sănătoasă şi lucra nu ştiu unde la o recepţie, ba era bolnavă încât 
protagonistul şi cu soră’sa trebuiau s-o spele pe acoperiş, la tipul care semăna cu un cocostârc, la copilul-necopil etc. mai 
spunea pablo că este o proză cumva regizorală, anumite lucruri sunt uşor vizualizate în creierii noştri.
alex cosmescu analizând limbajul constată că acesta este unul descriptiv, viu, un limbaj vizual concret. starea care 
predomină e caracterizată prin elemente vizibile, palpabile. situaţiile de fiecare dată se schimbă, sunt ca nişte slide-uri 
care se suprapun parţial. sandu vorbea la un moment dat despre vocea protagonistului menţionând că s-ar putea să 
existe, de fapt, mai multe voci. anumite lucruri care par abisale şi abstracte, oleg le transformă în concret.
Aliona: primele fragmente vin ca o explicaţie, şi este foarte evident că şobolanul se transformă în om; multă descriere în 
text, unele lucruri sunt suspendate.
ionică buzu a rămas impresionat de capacitatea personajului carpian hehe, de a reda starea existenţială a lenei, care 
devine la un moment dat superioară foamei şi chiar sentimentului de dragoste. despre ‚Motorul Nou’ ion a preferat să 
vorbească dându-i amploare de simbol, evident originar din societatea din care facem parte.
paladi dumitriţa a avut o abordare mai detaşată. ba chiar ţinea textul lui carp în mână cu un aer sceptic. a şi spus că nu 
s-ar apuca să citească o astfel de proză; n-o interesează aşa gen de scriitură.
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Oleg CArP

Sceneta albastra (fragment)

 [...] Aici am o mamă şi-o soră mai mică. 
Mama susţine că-i mama mea. Şi-o cred, pentru 
că-mi convine perfect din punct de vedere 
material. În ciuda minciunilor nenumărate, ce 
mi s-au spus în legătură cu trecutul şi viitorul 
meu. Am cîţiva taţi medici, trei sau patru dintre 
aceştia mi se pare că sunt bărbieri. Mama lucrează 
ca portăreasă la fabrică. Vine seara acasă pe 
acoperiş de la serviciu cu multe noutăţi şi tot 
cu-atîtea vînătăi pe tot corpul. Foarte rar se 

Vladimir Beşleagă: fragmentul pus în discuţie e foarte complicat să-l percepi pentru că este un început. există două 
nuclee în jurul cărora se concentrează materia narativă: 1 protagonistul este liftier, aceasta fiind latura civilă, exterioară, 
profesională; 2 momentele lui intime, sentimentale. personajul se confruntă cu probleme majore. proza lui carp este 
onirică, însă mizeria lui se poate produce şi pe pământ. unul dintre momentele esenţiale este refularea libidoului său. 
lucru specific prozei tinere, prezent şi la oleg carp: dominaţia semnului mamei, nu al tatei, urmare a infantilismului. totuşi 
carp încă nu ştie să-şi organizeze materialul, nu ştie căror lucruri să acorde o atenţie mai mare. „ai învăţat să faci un text 
concret, acum trebuie să înveţi a tăia din propriul text, a comprima.”
natalia de exemplu nu a încercat să construiască un fir narativ, acesta a venit natural. a vorbit despre cum peste idealul 
său, reprezentat de dorinţa de a exista pe un acoperiş, s-a turnat o remorcă cu gunoi. adică ăsta era efectul textului lui 
oleg. pasajul în care apare celofanul i-a plăcut foarte mult.
gâţu mihai, după ce striga în gura mare că-şi pierde timpul ascultând proza lui carp, ajunge totuşi să recunoască faptul că 
există o melodicitate cînd se lecturează carp.
vadim ţigănaş, colegul vizionar al lui burebista, a întrevăzut o transcendenţă undeva la mijloc. a făcut referinţă la faptul că 
situaţia cu acoperişul e una metaforică şi de fapt semnifică o dorinţă a personajelor de a evolua.
my job here is done. ‚asta o zic eu – acuma’
s-a făcut totuşi târziu. E vreo 4 deja.
prin această metodă aş vrea să-i mulţumesc moderatoarei şedinţelor, pentru răbdare, pentru co-organizare, and pentru 
multe altele.
lui carp oleşca pentru că a citit la noi, lui Vladimir Beşleagă, pentru prezenţă, lui sandu macrinici pentru foto, şi vouă care 
intraţi pe la noi pe la şedinţe şi chiar uneori şi pe blog.
O, punctualitateo, cine eşti tu, unde eşti, cum arăţi, de ţi-aş vedea ochişorii măcar odată şi să mor.
PA_PA_PA

Hose PaBlo

întîmplă să nu tragă acasă. În orice caz, încă 
niciodată nu s-a întîmplat să nu mă anunţe că 
are să înnopteze în altă parte. De fapt mint, nu 
demult s-a concediat benevol. Mai bine spus, 
au dat-o afară de la lucru cu forţa. Au prins-o 
pupîndu-se cu-n zăpăcit dintr-a opta chiar în 
holul şcolii şi încă în timpul lecţiei de geografie. 
Sora mea este gravidă, semn că o să nască. N-are 
soţ. Părerea mea este că-i bine că nu-l are. Şi-aşa 
de-abia ne-nghesuim în cămăruţa asta. Cum spu-
neam, trăim de cîţiva ani buni pe acoperiş. Clă-
direa este destul de-naltă. Nu-i una dintre acelea 
gigante, în orice caz te ia cu toţi dracii numai cînd 
te-apropii de balustradă, iar dacă eşti curajos şi-ţi 

Alex CosmescuVladimir Beşleagă Vladimir Beşleaga, Ion Buzu, Mihai Gâţu
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iei inima-n dinţi să te uiţi în jos aplecat peste 
rampă pe loc simţi că mori. Soră-mea împreună 
cu mama îşi irosesc zilele în cuşca aceasta cu 
colţurile neregulate şi fără ferestre. Ea serveşte 
ca vestibul camerei în care se află motoarele lif-
tului. Unica deschidere prin care poate pătrunde 
lumina în încăpere este uşa ce duce pe acoperiş 
şi atunci numai dacă o dăm de perete. Şi dacă te 
uiţi afară, mă vezi.

De cînd cu concedierea, mama doarme 
non-stop. Sforăie ca o apucată în timp ce 
soră-mea se bate peste burtă ca peste o tobă. 
Trebuie să iasă cineva din ea. Deşi cam sună a gol 
toba. Iar eu? Îmi petrec marea parte a timpului 
sufocîndu-mă la soare. Mi-am scos pe acoperiş 
un fotoliu jerpelit găsit la etajul tehnic şi prind 
muşte în desfătare cît ţine ziua de lungă. Deşi 
aveam o funcţie destul de onorabilă, cu salariu 
din care aş fi putut acum să huzuresc dacă nu 
s-ar fi defectat motorul liftului. Cu şapte ani în 
urmă mă angajasem în clădirea asta ca ajutor 
de liftier. Iar într-o zi cînd nimeni, nici chiar 
liftierul principal nu s-a aşteptat la o astfel de 
întorsătură a lucrurilor, liftul s-a blocat între 
etaje şi de-atunci mecanizmul a ieşit din uz. Tot 
atunci, seara am dat telefon liftierului principal, 
anunţîndu-l că nu-i lucru curat. În receptor, după 
o lungă aşteptare, mi s-a spus că nu se poate 
face nimic, mecanismul este vechi, iar reparaţia 
lui ar suporta mai mulţi bani decît achiziţionarea 
unui motor nou. Cu două clipe înainte să pună 
receptorul în furcă, cu vocea deloc prietenoasă, 
foarte aluzivă, a pomenit de un eventual motor 
nou pregătit pentru înlocuire. Minciună cu care 
mi-am hrănit toată tinereţea, prostie frumoasă în 
care mai cred şi acum. 

Asta s-a întîmplat tare demult. Încă pe cînd 
îmi mijea mustaţa. 

Cu toate acestea, în ciuda timpului şi a lipsei 
de femei, dar şi de bărbaţi şi de copii, şi de alte 
fleacuri pămîntene, continui să lenevesc alături 
de motoarele vechi nefuncţionale ale liftului. 
În afară de lene, mă mai ţine aici o promisiune 
făcută demult de către cei de sus de la conducere: 
instalarea unui Motor Nou. Minune mare acest 
motor nou. Stau nopţile cufundat în fotoliul pe care 

l-am îndreptat cu mîna mea anumit spre clădirea în 
care se află administraţia care e împuternicită şi se 
ocupă cu astfel de minuni. Şi tot ce fac numai mi-l 
închipui. Iată de ce acum mi se lipeşte pîntecele 
de măduva spinării. Aşteptînd minunea foamea mi 
s-a implantat pînă şi-n unghii. Din cauza lipsei 
de provizii şi a dorului de a schimba un cuvînt 
cu cineva, indiferent cu cine, vorbesc cu cine vreţi 
numai cu oamenii nu. Mama e ocupată cu soră-mea. 
Jumătate de zi stă deasupra ei cîntîndu-i aceeaşi 
întrebare: ce şi unde o doare. O împunge cu-o 
coadă de furculiţă în pîntece, iar gravida îi dă 
peste mînă, căutînd disperată încotro să fugă 
ca să scape de chin. Din cîte vă daţi seama, aici 
nici pe departe nu-i raiul. Bine că-i vară! M-am 
retras pe acoperiş. Fără să fac absolut nimic, 
singur cuc, de la o înălţime de otsprezece etaje, 
îmi amăgesc zilnic ochii cu priveliştea ce mi se 
arată gratis de-aici. E ca şi cum aş admira în 
fiecare zi acelaşi poster ieftin chinezesc. Mereu 
unul şi acelaşi chici. Un cer senin pînă la aberaţie, 
împodobit cu-un soare luminos care nu se 
mai satură niciodată să încălzească zborul unui 
stol de păsări ce-şi leapădă găinaţul în văzduh. 
Excremente care de la sine înţeles sunt şterse 
din imagine pentru a fi înlocuite cu-o spuză de 
fulgi aurii. La urmea urmei, ce pot să mai fac la o 
aşa înălţime, cu asemenea personaje dubioase în 
casă ce nu-şi mai găsesc locul pe fundalul acestui 
desen suspicios. Poate să sar. Deocamdată mă 
gîndesc la prostii. Aşa că stau şi urmăresc în bătaia 
soarelui cum mi se topesc zilele în faţa ochilor, 
imaginându-mi zbîrnîitul motorului ce are să vină.

Ieri, în timp ce ameţeam uitîndu-mă în jos 
după o femeie închipuită, tocmai în clipa cînd mă 
ocupam de spilcuitul mustăţii, mijindu-mă peste 
parapet, mi-a venit geniala idee să nu sar după ea. 
Şi bine am făcut, căci în imediata clipă următoare 
am fost lovit de o altă idee, mult mai genială – să 
mă prăbuşesc înapoi în fotoliu şi să o admir în 
gînd. Să-mi amintesc. Probabil am fost îndrăgostit 
vreodată de vreo fată. Mama, cel puţin, nu mi-a 
vorbit niciodată despre aşa ceva. Dar simt că am 
fost şi că o iubesc în continuare. 

O dată, într-o după-amiază foarte călduroasă, 
tocmai după ce-mi terminasem de ros unghiile 
sprijinit cu-un cot pe balustradă şi cu privirea 
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abătută spre pămînt, am fost plăcut surprins 
zărind-o din nou. Nu cred nici acum c-a fost un 
vis, îmi făcea cu mîna atît de real. Inima îmi bătea 
în piept ca niciodată de tare. Apoi a trebuit să mă 
salt cu pieptul peste rampă ca să văd clar cum 
dispare după colţ. Imediat după aceea am aţipit. 
Mă deranjau muştele care trăgeau la subţiorii 
mei, ca oamenii însetaţi la apa de izvor. Roiul de 
muşte se abătea tot mai înverşunat asupra mea. 
În timp ce ele aterizau cîte zece odată peste 
fruntea mea pustie, îmi spuneam pe sub mustăţi, 
nemişcîndu-mă deloc, c-au să dispară degrabă, 
căci nu mai era mult şi se făcea seară. 

Ce-i drept, buna natură m-a înzestrat cu toate 
cele trebuincioase unui om, numai că la capitolul 
lene cu trecerea timpului a cam exagerat. Aşa că 
nu putem numi răbdare faptul că stau fără nicio 
ocupaţie pe acoperiş. Aici cu răbdarea nu faci 
nimic, pentru că şi răbdarea are margini. Iar lenea 
înnăscută nu se compară cu nimic în lume, nici 
măcar cu dragostea care vine cu timpul. Asta 
numai în cazul în care este vorba despre o lene 
curată, firească. Oricît de îndrăgostit ai fi – şi 
asta puteţi să constataţi din proprie experienţă 
– n-ai să rabzi pe stomac gol să numeri muştele. 
Cu lenea însă poţi să stai uitîndu-te la soare pînă 
leşini pe cîteva zile, trezindu-te apoi într-o vară 
dimineaţa cu gura întredeschisă, şezînd pe scaunul 
stomatologic. Muştele zumzăie. Cinci sau şapte îmi 
ţopăie acum zornăind din lăbuţe pe vîrful mustăţii. 
Deschid gura cît de tare pot. Maxilarele trosnesc 
ca niciodată de tragic. Închid gura. Iarăşi trosnesc. 
Am înghiţit o muscă la nimereală. Roiul subit s-a 
împrăştiat lăsînd în urma lor numai ecoul forfotelii 
şi victima. O rumeg îndelung gîndindu-mă printre 
altele la faptul că prin lene poţi dobîndi multe, în 
primul rînd hrană. Vorba soră-mii, toţi oamenii au 
talentul să mănînce, dar nu fiecare ştie să alunge 
muştele talentat.

Pe vreme când maică-mea era încă sănătoasă, 
o sunam deseori la servici cu diferite întrebări 
de familie. Îmi făcea plăcere să-i aud vocea în 
receptor, astfel fugeam de monotonie. Mult mai 
tîrziu însă am aflat că mama nu ridica niciodată 
receptorul dat fiind că e surdă, nu chiar surdă, 
însă semi-surdă precis. Aşa că, de fiece dată, glasul 

din receptor se dovedi a fi al unui portar eunuc, 
colegul maică-mii, care răspundea la aceeaşi linie, 
numai că scaunul lui, cu tot cu birou şi cu registrul 
orelor de sunet, cu clopoţel şi un creion simplu 
legat cu o aţă lungă de piciorul mesei ca să nu 
fie furat, era plasat în capătul opus al coridorului, 
drept la uşa de la intrarea în curte. Mă confesam 
deci lui zilnic ore în şir, iar el indiferent de subiec-
tul pus în discuţie, mă învăţa de fiecare dată cum 
să procedez în caz de incendiu. 

Mare mi-a fost mirarea însă cînd a doua zi 
după cutremur, telefonîndu-i iarăşi pe maică-
mea la servici ca să-i destăinui vestea nefastă 
că soră-mea în lipsa ei s-a culcat cu unul strîmb 
la făcătură şi cu mîinile păroase, care se vede 
că a venit pe acoperiş să-şi îndrepte antena 
sau naiba ştie sub ce pretext a mai venit şi el 
atunci, căci pe acoperiş nu poţi ajunge decît 
prin chichineaţa noastră, vocea din receptor 
a zis fără a se scuza că în clipa aceea mama se 
spală pe dinţi, şi dacă am ceva de spus să-i spun 
lui. La rîndul meu i-am spus cu sufletul la gură 
că este imposibil, că doar mama n-are dinţi şi 
că cel cu care vorbesc tocmai el este mama 
mea. În fine, descoperisem decepţionat în acea 
zi că el este un moşneag care pe vremuri bune 
cînta ca nimeni altul în stradă, apoi soarta l-a 
mînat în strană pe-un an, doi pînă cînd şi-a strîns 
de-un costum iar acum cît mai poate profita de 
coardele sale vocale, şuieră în receptor păzind 
uşa fabricii.

Împreună cu soră-mea cu mare dibăcie am 
sculat-o pe maică-mea din somn ca s-o scoa-
tem pe acoperiş la spălat. Nu se mai putea de 
duhoare în casă. O parte din muşte de-acum roiau 
deasupra ei plîngîndu-i de milă, iar cele de sub 
pat bîzîiau întrerupt dar strident învîrtindu-se 
ameţite pe spate cu ochii ieşiţi în afară cît cepele. 
Stînd întinsă de-a curmezişul aşternutului, am 
prins momentul cînd ea tocmai se scărpina după 
ceafă. Soră-mea şi cu mine ne-am apucat în grabă 
s-o dezbrăcăm. Pe soră-mea o cheamă Chela. 
Chela trăgea de maieul cafeniu într-o parte 
spre peretele pe care în glumă e desenată cu 
creta fereastra, iar eu de cealaltă parte întindeam 
de fustă afară spre uşă de la acoperiş pînă cînd în 
sfîrşit am văzut-o pe maică-mea goală ca păpuşa. 
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În prima jumătate a zilei am strîns pe rînd, 
Chela şi cu mine, cu cana un lighean plin cu 
apă adunată dintr-o ţeavă defectă ce picură la 
etajul tehnic, acesta se află cu un nivel mai jos, 
chiar sub picioarele noastre. Un coridor lung şi 
întunecos în care şerpuiesc ţevi - pe sus şi pe 
jos - de diferite grosimi. Ca s-o poată mai bine 
stăpîni pe picioare, Chela şi-a trecut o mînă de-a 
mamei pe după gîtul său zgîriat şi puroind din 
cauza mîncărimei, înşfăcînd-o a purtat-o pe sus 
pînă afară pe acoperiş. A sprijinit-o de balustradă 
la îndemnul meu. Iar eu de-acum le aşteptam 
nerăbdător cu ligheanul pe cap balansîndu-mă de 
pe un braţ al fotoliului pe celălalt. Golind ligheanul 
peste creştetul ei unsuros, am trimis-o pe Chela 
să mai umple unul. Am săpunit-o peste tot şi-am 
lăsat-o acolo să se zvînte pînă cînd Chela trebuia 
să isprăvească cu apa. În tot acest răstimp, să 

nu stau fără treabă cu mîinile de săpun am luat 
loc în fotoliu ca să studiez dintr-o parte cam 
cum arată o mamă goală. Ce splendoare de 
pubis! Însă fiind totodată ocupat cu aprinderea 
ţigării, o vreme privirea mi-a fost aţintită asupra 
chibritului care mereu se stingea din cauza 
vîntului. Cînd am ridicat capul cu tot cu fumul 
ce-l dădeam pe gură afară, maică-mea de-acum 
era de partea cealaltă de balustradă luînd poziţia 
săritorului cu paraşuta. Îşi tîrşia picioarele în aer 
liber ca pe-un teren de dansuri pe gheaţă, iar 
degetele mîinilor care la început îi erau încordate 
şi încleştate, acum i se desprindeau vizibil încet 
de bară. Noroc de soră-mea, că în acel moment 
crucial îşi vedea de treabă cu strîngerea apei la 
etajul tehnic. A apucat-o şi-a tras-o de fluierele 
picioarelor înapoi pe ferestruica de aerisire. [...]

Andrei GAMARŢ. Cu drag din Bucureşti. Carte poştală. 2009
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Iosif Brodski
Discurs la Sorbona
Să studiezi filozofie trebuie, în cel mai bun caz,
după cincizeci. Să construieşti modelul
societăţii, cu atât mai mult. Pentru început ar trebui să înveţi
să găteşti ciorba, să prăjeşti – chiar de nu-l pescuieşti –
peştele, să faci o cafea cum se cade.
În caz contrar, principiile etice vor duhni
ca şi cureaua tatălui sau ca traducerile
din germană. Mai întâi trebuie
să înveţi să pierzi, decât să procuri,
ani de zile să pui deoparte pentru locuinţă
jumătate din salariul mizer – înainte de a judeca despre
triumful dreptăţii. Care întotdeauna vine cu întârziere
de minimum un sfert de veac.

Să studiezi lucrarea filozofului se cade prin prisma
experienţei sau în ochelari (ce e cam acelaşi lucru),
când literele se contopesc şi când
muierea goală de pe cuvertura zbârcită iarăşi,
pentru tine, e o poză sau o reproducere
a tabloului pictorului. Dragostea adevărata
pentru înţelepciune nu insistă asupra
reciprocităţii şi nu se transformă în rebut
cu aspect de cărămidă editată în Gottingen,
însă în indiferenţă faţă de tine însuţi,
în culoarea ruşinii, uneori, în elegie.
(Undeva sună tramvaiul, pleoapele se lipesc,
soldaţii se întorc cântând din bordel,
ploaia e unica ce aminteşte de Hegel.)

Adevărul constă în faptul că adevăr
nu există. Aceasta nu te scuteşte
de responsabilitate, ci exact invers:
etica e acelaşi vacuum, umplut de comportamentul
uman, practic permanent;
e acelaşi, dacă vreţi, cosmos.

Şi zeilor le place binele nu pentru ochi frumoşi,
ci pentru că, să nu fi fost binele, ei n-ar fi existat.
Şi ei, la rândul lor, umplu vacuumul.
Posibil mai sistematic chiar
decât noi: fiindcă pe noi nu ne poţi
număra. Deşi suntem mult mai numeroşi
decât oricând –  nu ne aflăm în Grecia:
pe noi ne distrug norii coborâţi şi,
cum menţionasem mai sus, ploaia.

Să studiezi filozofia trebuie atunci când nu ai nevoie
de filozofie. Când îţi dai seama
că scaunele din salonul tău şi Calea lactee
sunt legate între ele şi mult mai apropiate,
decât cauzele şi efectele, decât tu
cu rubedenia ta. Şi că scaunele şi constelaţiile
au în comun insensibilitatea, neomenescul.
Acest fapt apropie mai strâns decât împreunarea
ori sângele! Desigur nu trebuie să tinzi
la asemănarea cu lucrurile. Dar din alt punct de vedere,
nu este neapărat să te însănătoşeşti, când eşti bolnav
şi să fii nervos de cum arăţi. Iată ce ştiu oamenii
după cincizeci. Iată de ce ei, uneori,
privindu-se în oglindă, confundă estetica cu metafizica.

Martie 1989

Traducere din rusă 
de Vadim Vasiliu

Iosif Brodski
(24 mai 1940, Leningrad— 28 ianuarie 

1996, New York). Poet, eseist şi 
dramaturg rus, laureat al premiului 
Nobel pentru Literatură din 1987.
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