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Pomana scrisului meu
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La începutul anilor ’90, când i‑am arătat hârtia de transfer la
o revistă, tata mi‑a zis: „Cu meseria asta n‑o să apuci pensia”. Şi
atunci l‑am urât. Pentru că mă descurajase din prima clipă să mă
apuc de scris. Pentru că el dispreţuise dintotdeauna nu numai
scrisul meu, dar şi scrisul altora. (Tata, mecanic de locomotivă,
şi‑ar fi dorit să ajung impiegat la CFR, să ridic paleta aia verde în
gară şi să dau drumul la trenuri.)
După câţiva ani de scris (la gazete şi la câteva cărţi), mi‑am dat
seama că scrisul e o povară pentru cei din jurul celui care scrie.
Scrisul îi trezeşte, îi intrigă şi îi scandalizează. (Scrisul e miere şi
e otravă.) Când mi‑a apărut primul roman, tata i‑a zis mamei, în
bucătărie: „Uite ce scrie fii‑tu despre noi!” Şi i‑a citit câteva frag‑
mente, apoi a aruncat cartea. Şi mama a plâns. A citit şi ea cartea
şi mi‑a zis: să nu mai scrii despre noi, auzi, să nu mai scrii, pentru
că vreau să am linişte în casă! Peste alţi câţiva ani (când tata nu
mai era), mama mi‑a citit primul capitol dintr‑o carte nouă şi m‑a
certat: „Ce‑ai tu cu viaţa mea? Să nu te mai legi de viaţa mea, auzi?”
Şi mi‑a părut rău că mă legasem de viaţa ei. Dar până atunci,
scrisul meu mai enervase destui oameni din jurul meu. Otrava
scrisului naşte violenţă. Am avut parte de un manuscris aruncat
la gunoi (noroc că am fost pe fază şi l‑am salvat!), de un exemplar
de carte aruncat cu scârbă în primul tomberon după ce ne‑am
despărţit pe stradă, de o prietenie ruptă, de multe reproşuri, de
tot felul de dezminţiri, „vezi că ai scris numai aiureli, lucrurile nu
/
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Fără dragoste
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Am fost cu Ema la Serendipity şi am băut un ceai iute şi tare.
Ema a ales ceaiul. Când începusem să‑i povestesc ultima mea piesă
de teatru, aşa, ca să mă laud şi să‑i dovedesc că m‑am ţinut de
scris în toţi aceşti ani în care nu ne‑am văzut, Ema m‑a întrebat:
„Şi, până la urmă, ai scris o poveste de dragoste?”
Ah, Ema nu uitase! În urmă cu 26 de ani, când eram amân
doi studenţi la Galaţi, plimbându‑ne pe Calea Domnească, într‑o
după‑amiază dulce de mai, ea m‑a îndemnat cu fervoare: „Pierre,
scrie o poveste de dragoste! Auzi, tu trebuie să scrii o poveste de
dragoste!” Exaltarea ei de atunci mi s‑a părut nefirească. Pe mine
mă frământau alte subiecte, mult mai sobre, dictatura, libertatea,
fiind obsedat de romanele lui Alexandru Ivasiuc, Ernesto Sabato,
Augustin Buzura, „chestii grele”, frate!, nu aiureli simandicoase
pentru domnişoarele de provincie!
Ema şi‑a înmuiat buzele în ceaiul iute şi tare, apoi a zis: trebuie
să scrii o poveste de dragoste! Am lăsat‑o să trăncănească despre
dragoste, iar eu m‑am gândit la câte poveşti de dragoste am strâns
în scrisul meu. Am făcut un inventar, povestire cu povestire, per‑
sonaj cu personaj. Prin ’93 mi‑a apărut un volumul de nuvele. Nicio
nuvelă n‑a fost o poveste de dragoste. Toate erau populate cu per‑
sonaje depresive. La evenimentul de lansare, am fost întrebat de
un reporter care este „universul” acestei cărţi, iar eu am răspuns,
spre hazul lui Atila, un alt prieten de atunci, că este vorba de un
/
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Masa tăcerilor noastre
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Cu masa asta am pornit în viaţă şi am pus toată munca noastră
pe ea. Ai observat, nu‑i aşa?, Teodora şi‑a găsit singură locul în
bucătărie. Se saltă în mâini, se răsuceşte şi se aşază cu fundul pe
blatul de lemn ce leagă chiuveta de aragaz. Aşa îi place să stea, pe
blatul de lemn, şi să turuie despre ce face la şcoală, despre dese‑
nele pe care le‑a colorat, despre viaţa ei.
Noi stăm la masă şi o ascultăm. Din când în când o întrebăm.
Şi ea ne răspunde şi se uită la noi cum stăm la masă, tu într‑o
parte, eu în cealaltă parte. Toate cuvintele şi privirile noastre sunt
pentru Teodora. Între noi doi, o masă firavă, din fag îngălbenit. O
măsor cu privirea piezişă, să nu mă întâlnesc cu privirea ta şi să
mă întrebi din priviri de ce te privesc aşa. Dar eu mă uit la masa
cu picioare subţiri, căreia nu trebuie să‑i pun o hârtie împăturită
sub un picior beteag, e bună, nu se clatină, masa asta cu o foaie sub
ţire de melamină, care încă nu s‑a crăpat, care şi‑a păstrat luciul,
încă mai ţine, nu ştiu câţi bani am dat pe ea, dar îmi amintesc
foarte bine că am cărat‑o amândoi prin Militari, trei staţii de auto
buz, eu o ţineam din faţă, tu o ţineai din spate, ne‑am distrat că‑
rând‑o, era uşoară, era prima noastră masă, era vara lui ’91. Sau
’92? (Poate ar trebui să scriu exact anul, într‑un colţ, cu pixul.)
Teodora se distrează, dar eu mă uit la neschimbata noastră
masă. Asta ne‑a legat? Cu masa asta am pornit în viaţă de la „lin‑
gură şi furculiţă”, pe ea ne‑am băut cafeaua în fiecare dimineaţă
şi am pus la cale zilele care aveau să vină, la masa asta ne‑am făcut
/
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