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Vrăbiuţa

ÂN

(1957)

C

ED
IT

U

R

A

C

AR

TE
A

R

O

M

ând închid privirea gândului şi o las pe cea a imaginii, călătoresc
undeva, departe, pe o uliţă, lângă un pârâu mare şi spăimos.
Latul lui era mai lung ca mine. Undeva în spate era o poartă uriaşă
cu o uşă zăvorâtă la care eu nu puteam să ajung. Știam că doar în
spatele ei nu mă ameninţă nimic. Îmi era frică să nu se închidă şi să
rămân afară pe vecie. Atunci însă, în acea primă amintire, se întâm
plă ceva teribil. Ţin în pumni o vrăbiuţă fără suflare. Stătea nemişcată
acolo, uriaşă în podul palmelor mele mici şi nu voia să zboare, nici să
mă ciupească cu gheruţele ei gălbenele pe care le ţinea strânse și reci.
Iar eu aşteptam. Nimic nu era la locul lui: poarta s‑a închis, pârâul
creştea pe măsură ce îl priveam. Nu puteam face nici o mişcare. Poate
vrăbiuţa dormea. Aştept să se trezească şi să zboare. Imaginea asta
acoperă vremea când cred că eram aproape nevorbitoare. Aveam doi
ani. Amintirea nu are decât simţire, formă şi culoare.
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l iubeam pe Michelangelo, îl iubeam cu pasiune. Leonardo îmi
părea la vremea aceea cam efeminat. Michelangelo avea o forţă,
o virilitate splendidă, pe care o găseai şi în Sybile, nu doar în David
sau în Moise. Michelangelo nu în‑cioplea oameni moi, ci oameni tari:
bărbaţi şi femei puternici. Ca orice îndrăgostită, umblam după el pe
unde se putea: la biblioteca municipală, la teleenciclopedii, la toate
volumele de istoria artelor pe care le puteam găsi pe undeva şi, sur
priza surprizelor extraordinare, Michelangelo vine în oraş cu filmul
Agonie şi extaz, după cartea omonimă a lui Irving Stone, pe care o
ştiam pe dinafară. Fremătam de nerăbdare să mă aflu în proximita
tea imagistică a acelui bărbat care dădea forţă genială corpurilor şi
expresiei. Mult mai târziu, când aveam 43 de ani, la Roma şi la
Florenţa l‑am găsit în carne şi oase de marmură. Ciudat, dar Moise
şi David nu m‑au atins la fel de mult ca Pieta, cea pe care atunci nu
prea o băgam în seamă, poate că nu îmi asumam încă femeitatea şi
în preferinţele mele se juca frustrarea că nu pot să fac parte pe deplin
din lumea libertăţii, creativităţii şi forţei pe care atunci o credeam
doar bărbătească.
Da, Michelangelo venea la cinematograful Siderurgistul.
Aveam aproape 14 ani. Aflasem despre trecerea de la fată la fe
meiuţă (femeiuşcă are conotaţii peiorative, bărbătuş nu) mai degrabă
de la colegele mele mai avansate. Dar prea atent nu le ascultam.
37
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i‑am părăsit orașul fără regrete, foarte hotărâtă să nu mă mai
întorc decât în vacanțe. Am pus între mine și lumea‑leagăn
peste 400 de kilometri cu aceeași voluptate cu care fiul meu, fiii și
fiicele generației mele pun acum mii sau zeci de mii de kilometri,
de ce nu, cu aceeași voluptate cu care a pus mama între ea și satul
ei 14 km, atât cât i‑a stat în putință. Poate că fiecare dintre dezră
dăcinați vrem să știm cine suntem dincolo de mediul placentar.
Poate că fiecare am vrut și vrem să scăpăm de grija sufocantă a
celorlalți. Vrem eliberare, emancipare, independență și, dacă împre
jurările ne ajută, vrem să ne testăm autonomia față de părinți, rude,
vecini, profesori, de „foști”, inclusiv față de prietenii din copilărie,
deși ei sunt mai degrabă familia electivă, nu o fatalitate, asemenea
celorlalți. Dana, prietena mea, a venit cu mine, deci nici măcar nu
eram singură‑cuc.
Valiza, sfaturile de descurcare pe cont propriu și nepăsarea lumii
largi. Asta aveam când am ajuns în București. Prima mea mare des
coperire a fost căminul de fete. Un fel de tabără care nu se termină
niciodată, spre exasperarea generală. Cu foarte puține excepții, nu
mă dădeam în vânt în mod special după compania și prietenia feme
ilor. În acel an cred că am fost de‑a dreptul misogină. Traiul într‑o
cameră cu alte patru colege nu mi‑a atras nicio înțelegere, ba dim
potrivă. Mă exasperau și le exasperam. Trăiam într‑un stup cu cinci
67
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