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Se dedică soţiei mele, Elena, întru eternitatea oglindirii ei - şi întru eventuala postumitate a operei mele,
celei urzite şi urzicate...!

„Toate drepturile aparţin autorului!”
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CAPITOLUL I. IDENTITATEA DOMNULUI X, sau cum a ajuns
domnul X cultivator de liane de oglindă, după ce spusese versuri,
cântase şi se privise ca la teatru
“-Sunt un neînţeles!” - îi prevenea, şovăielnic (dar cât de biruitor de convingător, în şovăiala sa!),
Domnul X, pe cei din jurul său.
De fapt, Domnul X încerca, de multă vreme, o stratagemă intelectuală... - ...şi-o face şi azi (dar pe mine
nu mă mai interesează acest aspect al contemporaneităţii sale) – o face zilnic, în lungile-i confruntări cu sine
(săvârşite, mai cu seamă, târziu în noapte, dar şi în serile mohorâte, ori în dimineţile întârziate) - încercând să
se definească. Să ajungă a spune (de fapt, deja spunea, dar fără eşafodaj metafizico-filozofico-sofistic
interior!):
“-Acesta sunt eu! Şi numai aşa sunt: dacă vă convine, bine, dacă nu - şi mai bine! – cu mult mai
bine!!!”
Nu. Era greu, foarte greu. Parcă însuşi Proteu (sau dracul, la alegere!) sălăşluia într-însul: când îşi
apărea ca o fiinţă sumbră, sinistră chiar, cu apucături care nu te-ar fi mirat deloc să-l fi dus prin preajma
spânzurătorii ori ghilotinei (dacă nu s-ar fi aflat şi trăit într-o reală ţară coruptă spiritual, ţara fricii mieroslinguşitoare, frica de a lua decizii tranşante, dramatice, sau electrocutant-tragice de-a binelea) - când se trezea
fredonând un cântecel de-a dreptul deocheat (peste măsură de frivol, în orice caz ) - când plângea, înăbuşit,
doinind-bocind în gând, gata de cel mai sublim martiriu pentru alţii (nu prea putea defini acest alţii, nu apăreau
destule chipuri, în mintea lui, pentru ca acest alţii să devină suficient de consistent, pentru a justifica jocul
martiriului eventual...), de parcă ar fi fost cel mai fierbinte naţionalist-iraţionalist… - când era dus de corăbiile
viselor celor mai himerice şi mai absurde, pe tărâmurile cele mai exotice, mai ne-naţionale… - când se trezea
în el un individ dur şi rapace, de un pragmatism sufocant, înspăimântător şi uscat, greţos de lucid - ba erou, cu
vocea îngroşată, ba laş peste poate şi piţigăiat de frică…, ba-n gunoaie luxuriante, în care se lăfăia grohăind şi când se revela sieşi, în cele mai rafinate palate, luminoase şi sofisticate grădini…când puternic ca un bivol,
când suav ca o agavă şi complicat şi snob ca orhideea - când pirpiriu şi sfrijit, ca un cioroi pe ploaie…când îi
schimba cursul gândurilor o rază mai pieziş pătrunsă pe fereastra întredeschisă, când se simţea un butuc de
indolenţă grosolană...indiferent la toate şi la tot…când se simţea un intelectual atât de rafinat şi distilat, încât
trecea aerul prin el şi vibra la toate amarurile lumii - când avea impresia că grosolănia brutală, de mahalagiu
greoi, egoist şi îngălat, i se scurgea, odată cu crima josnică, precum zoaiele negre şi cleioase, prin păr, apoi i se
scurgea în ochi, inundându-i orbitele, orbindu-l, apoi îi năclăia mâinile, paralizându-i negru degetele, voinţa de
bine a degetelor…când suferind pe crucea tuturor suferinţelor vieţii tuturor, nu doar umane, ci şi minerale,
vegetale şi, mai ales, animale - mângâind pietrele de pe lângă drum, ori de pe versanţii munţilor - când dorind
moartea tuturor fiinţelor umane terestre (acorda, cu generozitate, graţierea celorlalte regnuri, pe care le socotea,
constant, victime nevinovate şi nedreptăţite, în mod flagrant şi revoltător, de Creator)…moartea tuturor
oamenilor, în chinuri mai savante, poate, chiar decât cele din “bolnava” imaginaţie divină…De fapt, avea
adevărate coşmaruri şi delicii (concomitent), cuprinzând variante infinite ale crimelor sale justiţiar-punitive şi
torturilor sale vindicative…Ceva de asiatic fatalist , excesiv de rafinat, subtil şi absurd de brutal - justificat
de religia sa nihilistă… - în loc să se simplifice şi limpezescă existenţial, printr-un harakiri cinstit, la fel de
brutal, dar perfect logic, în brutalitatea sa: ce poate fi mai logic decât autosuprimarea unui criminal sadic? Ce
poate fi mai logic-freudian, decât un sadic, convertit la mazochismul suprem?
Religios…atât de primitivă era, de fapt, religia lui, sub măştile metafizice, preţioase şi pretenţioase, sub
sclifoselile spiritualiste de salon, din micile cercuri în care, fără să vrea dinadins - se trezea, deseori…Poate că
era, într-o manieră comodă şi tembelă - un veritabil ateu - sau, poate, i-ar fi fost de ajuns să se închine
copacilor sau unui oarecare idol de piatră… - sau pietroi sadea! - fără rost ar fi fost şi una, şi alta... - ... dar,
dar, dar: de dragul poeziei…
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”-Stupid, stupid, stupid - de trei ori stupid! Eu nu sunt un invalid!”, exclama, cu glas tare, tot el. Făcea,
cu îndărătnicie, versuri - fără să creadă, însă, absolut deloc, în magie.
“-Prostii!” - decreta, ca un sacerdot al adevărului (mai degrabă, tiran al minciunii).
Pentru el, totul era un hazard necontenit şi nestăvilit - habar n-avea de credinţă, cel mult superstiţii,
frenetic supraetajate în întunericul fiinţei sale secrete, ruşinate, ca de o boală venerică. Mereu se trezea ca dintrun somn greu, surprinzător (îl surprindea mereu orice ţinea de realitatea reală, nemijlocită, a vieţii - se simţea
fie dezertor cosmic, fie complet înafara tuturor regulamentelor stelare). Era în stare să simtă pulsaţia
întunecoasă şi măreaţă a curgerii apelor Gangelui sfânt - dar şi să asculte, înfiorat de milă şi duioşie şi
umilinţă smerită - bătăile cuielor de pe sălbatica Golgotă, să se arunce-n genunchi sub nobilul chip, însângerat
precum amurgul, al suferinţei de pe Cruce…dar şi să scuipe şi să văruiască icoane. Să mâzgâlească o caricatură
savantă, à la Toulouse-Lautrec, având ca subiect (respectând voga momentului) Răstignirea…mmm? Ce ziceţi
- n-ar fi drăguţ? Chiar se imagina, cu insolenţă stupidă, în astfel de tablouri halucinant contradictorii. Se privea
ca la teatru, din stal.
Avea o singură viziune, care nu-l domina, ci-l bântuia, îl obseda: Hristos şi Don Quijote, sau Don
Quijote şi Hristos - nu conta ordinea. Îi simţea pe cei doi contopiţi într-o unică fiinţă, care-l urmărea, în tot ce
făcea, se insinua, apoi se înstăpânea într-însul, până la febră şi delir. Poate singura constantă, sau superstiţie
înspăimântată (ori peste fire de îndărătnică), a vieţii lui. O constantă pe care şi-o autoimpunea, dintr-un instinct
dobândit prin exerciţiu ultrazelos, de snobism intrauterin. Din snobism şi comoditate, ca pe-un moft, pe care
manieristul din el, firea lui capricioasă şi dictatorială, o transformaseră (constanta, care va să zică!), revoltător
de arbitrar, într-un idol de salon.
“-O, Doamne!” - se traducea, în limba păsărească a Domnului X:
“-Lăsaţi-mă-n pace cu fantasmagoriile mele - lăsaţi-mă să mă joc de-a plânsul dramatic şi de-a râsul
steril - vă rog, vă implor, vă sărut tălpile…” etc. Când nu era silit să rostească umilinţa, ci doar s-o
gândească monologat - o încerca pe deplin, cu o seninătate ce ar fi lăsat perplex pe oricine îi ştia măştile
ţepene de demnitate.
De ce neam se simţea? De nici unul - avea un neam special: neamul lui personal. El se trăgea din sine,
din fricile, laşităţile, elucubraţiile barbare, eroismele lui absurde şi nesăvârşite nicicând :
”-Să fim eroici, să fim martiri, să învăţăm martirajul, pentru o CAUZĂ! (Ta-ra-ram-tam-tam - să vină
parada! Parada! A început parada!)” - (se ferea, totdeauna, să precizeze prea mult care cauză - pentru că
habar n-avea nici el) se trăgea din atmosfera filistină, mărunt-mulţumită, uneori chiar tihnită, a cărţilor, care-i şopoteaufoşneau în miez de noapte, îl descântau cu poveştile lor inutile …din luminile difuze şi confuze ale unei
muzici fantastice şi sumbre, în acelaşi timp, egotiste, eroice şi apăsătoare (curios, era o doză de mazochism în
sentimentul că numai muzicile extrem frământate, contorsionate, ale lui Beethoven, erau ale sufletului său - nu
mai diforme şi mai dizarmonice decât ale lui Beethoven! - şi în nici un caz, dar asta respingea categoric,
frivolitatea lui Mozart sau geometria muzicală, deşartă de sentiment şi personalitate, a lui Bach…- cel mult
descoperea câte ceva din sinele său dificil şi totuşi însetat de armonii superbe prin confuzie - în melodicitatea
lui Vivaldi, sau Albinoni…Bocherini, nu? un vals, două, trei… - sau, ia să vedem, câteva pasaje, două-trei
măsuri de trişcă! Superb, superb! Bis! Bis!…aşa simţea el, deci aşa trebuia să fie).
”- Vedeţi, priviţi, ascultaţi, asta-i muzică, asta-i pictură, înafară de asta nu e nimic!” - declama el cu
emfază, tuturor celor care n-aveau ce face şi-l ascultau, nimerindu-i-se prin preajmă. Şi poate că nu greşea prea
mult - dar…tonul face nu doar muzica, ci şi greaţa de elocvenţă.
Deci, din ce patrie era Domnul X? Dintr-o patrie utopică, livrescă şi, totodată, dictatorială: a penumbrei
camerei sale (unice), care, în ciuda zăpuşelii ori frigului excesiv, era, mereu, o bibliotecă burduşită de cărţi şi
dezordine uluitoare, şi aproape deloc dormitor, cu toate că, majoritatea timpului, stătea întins, printre
cearşafurile răvăşite, transpirate, ale unei închipuiri - SCHIŢE! - de pat, abia conturat, dintre mormanele
faraonice, ameninţătoare şi fascinante, de cărţi, revărsate, din rafturile bibliotecii, pe jos, şi înălţându-se, apoi,
ca lave fierbinţi, spre tâmplele sale, din toate părţile (îl ardeau, continuu, iadurile insomniilor… - întâi hotărâse
că e la modă insomnia, pentru ca, până la urmă, să devină un insomniac original, cu totul şi cu totul
remarcabil!)…din patria imaginilor fantasmagorice şi culorilor sălbatice, violente, crude, înnebunitoare, ale
unor tablouri niciodată pictate, niciodată vizibile pe pereţi, dar totdeauna sugerând bătălii cumplite şi duse după
cele mai severe legi cavalereşti - sau peisaje tihnite, pe maluri neutre, retrase laş din războiul stihiilor, maluri
de ocean ori de lacuri împădurite - din patria muzicii difuze şi confuze, când sumbre şi extrem reflexive, când
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năvalnice, apropiate de demenţa violenţei, când senine cu mască glacială, de fapt - de fapt, mereu, cetăţean al
sentimentelor sale extrem egoiste şi egotiste. Paiaţă înlăcrimată de parfumul de ceapă…Ia să-l ascultăm cum
debitează:
”-Mă doare de toată umanitatea, mă doare cumplit de păcatele lumii întregi, le simt, nu mă credeţi? Le
simt! - da, uite, aici, aici! (se sufoca el dramatic şi arăta, cu pumnul drept strâns spasmodic, cam prin dreptul
glandei tiroide) - sufăr exemplar, după cum ne cere divinul Dostoievski!” - aproape urla el, când simţea prin
preajmă pe cineva, dispus să-l asculte, dacă nu să-l şi înţeleagă. De fapt, cea mai mare mare grijă a lui era să
nu-l doară absolut nimic, cât spunea cele de mai sus.
Dacă era bărbat? Era prea sensibil, efeminat de sensibil, ca să fie cu adevărat bărbat - dar prea
încăpăţânat şi extrem rănit în orgoliu, pentru a nu pretinde cu tărie că este bărbat. Şi-atunci, ce era? Un teanc
de măşti ambulant, crunt de suferinţă permanentă. Avea o intuiţie feminină, exasperantă, fabuloasă, luxuriantă
- de aceea şi ura femeile (pe toate femeile, fără nici o excepţie!), pentru că le presimţea oceanele, imensele
efluvii de intuiţie animalică, instinctivă, aparent defensivă, de fapt, aflate într-o permanentă şi furtunoasă,
copleşitoare ofensivă, devastatoare de lumi (de toate lumile, la fel…). Devenea obositor tot ce ţinea de intuiţie,
pentru că angaja prea mult, prea intens - zone din personalitatea lui pe care le-ar fi dorit amorţite, ascunse în
somnolenţa virilităţii indolente, virilitatea imbecilă, prin infatuare nemărginită şi nemotivată, dar atât de
odihnitoare, prin autosuficienţa ei…Un barbar terifiant de naiv şi (în felul lui teatral!) curat la suflet,
înspăimântat de toţi şi de toate (în primul rând, de sinele său labirintic, sau excesiv, obositor de transparent),
ascuns (sau dublat?) sub/de masca şi dominoul unui metafizician castrat, incredibil de frivol (de fapt, o cocotă
intelectualistă, care încă-şi căuta bordelul cel mai profitabil).
”-Sunt mereu, şi pe nedrept, victima tuturor!” - de fapt, chiar era victima firii lui indecis sexuale, sau
asexuate, mai degrabă.
Era bătrân sau tânăr? Probabil că se apropia de bătrâneţe - dar se simţea nevinovat, precum orice copil
de 2-3 ani, ce se juca pe stradă, cu ochii deschişi mari, asupra lumii, întrutotul minunate (n-avea importanţă
dacă era lumea dinafară, a pădurii şi ierburilor, şi apelor spumegând superbe şi a munţilor îndemnând la înalt
neînduplecat…- sau lumea plăsmuirilor din ceasurile dedicate templului camerei-biblioteci… - camera eului
său hipertrofiat, complet abuziv şi aberant, torturant). Dar un copil care, destul de des, smulgea aripile şi
picioarele insectelor, nu neapărat din răutate, nici din excesivă curiozitate, cât din foarte simpla şi rudimentara
plictiseală…
“-Cât de bătrân sunt - şi cât de tânăr mă simt! Infatigabil!” (ei, asta-i era fatal, “infatigabilitatea”…în
faţa auditoriului improvizat, ori premeditat - auditoriu care, în următoarele clipe, de după declaraţie, îl înjura
printre dinţi, sau chiar mai manifest, cu toată cordialitatea) - devenise un refren plictisitor, pentru cei care-l
îndurau în preajmă, după ce şi-l doriseră cu înfocare snoabă şi interesată, prin saloanele “de joi”…sau “de
marţi”…
Din ce trăia? Mulţi se întrebau, şi chiar o făceau cu patimă, insistent, intrigaţi şi îndemnându-se, unul pe
altul, la revoltă (revoltă “pe loc, tot pe loc-pe loc-pe loc”, castrată din origini, specifică cumetrelor veninosbârfitoare…). Probabil era rentier, căci îşi permitea să trândăvească ceasuri, zile, săptămâni în şir, încurcat în
labirintul vedeniilor sau curiozităţilor proprii, tratate ca stupide, de toţi cei care-l luau în seamă (relativ scurtă
vreme, e drept). Dar, în unele zile anume şi-n ceasuri parcă bătute de vreo pendulă din ceruri - se apuca să
caute o bucată de materie informă - şi-o cioplea, şlefuia şi descânta, până se dezvăluia, dinăuntrul ei, un
obiect anume, cu restrânsele înţelesuri ale formei - un obiect atât de ciudat, solitar şi absurd, dar şi atât de
fascinant de imprecis în restricţii semantice, încât oamenii simpli, care treceau pe lângă omul-trântor cel cu
obiectul ţinut între degete, pentru contemplare la atotorbitorul soare - se minunau de acel obiect (vădit inutil,
superfluu, în cele din urmă, dar mereu prea târziu…) - i-l răpeau dintre degete, lacomi de obscură şi nedusă
niciodată până la capăt, curiozitate (de fapt, un nemărturisit, chinuitor sentiment complice al propriei lor
impotenţe intelectuale) - şi-l cumpărau pe bani mulţi. Şi, astfel, o vreme, iar nu se mai întrebau oamenii „din
ce trăieşte, oare, X...?” Căci se dovedise (şi continua s-o facă...) la fel de potlogar, precum ei toţi.
”-Sunt un artist - ăsta-i blestemul meu!” - şi avea perfectă dreptate, numai că trăgea foloase
substanţiale, de pe urma blestemului.
Şi totuşi, oricâtă inconstanţă, imponderabile şi paradox alcătuiau plămada interioară şi exterioară a
Domnului X - exista, totuşi, un element de dureroasă constanţă(extrem, nedorit de reală) : toată viaţa sa fusese
un lung şir de trădări - ale lui către unii, şi ale tuturor către el. Nimic din ce crezuse, cu naivitate - nu fusese
decât izvor de dezamăgire şi suferinţă. Şi nimeni dintre cei care se apropiau cu încredere de el, nu devenea
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altceva decât o prezenţă sufocantă, desăvârşit indezirabilă - pentru era el însuşi, „stimabilul, venerabilul”
Domn X. N-avea chef şi chemare, de nici un fel - pentru nici o angajare, pentru nici o responsabilitate,
serioasă şi dedicată - care să fie altceva decât o foarte trecătoare joacă - nu suporta nimic care să aibă aură de
„definitiv şi serios”, anchilozat în durată şi fără perspectiva schimbării (capricioase, şi tocmai de aceea plăcută,
înviorătoare, pentru Domnul X). Şi le trăda, le părăsea pe toate cele închinate cu dragoste fiinţei lui (întru
durată a închinării), fie doar cu sufletul (care o lua la sănătoasa), fie chiar şi cu trupul, “eliberându-se” la trap,
de ceea ce fusese iubire şi adoraţie. Nu suporta nici măcar să fie zeu!!! Pentru că a fi zeu, presupune constanţă,
durată, responsabilitate, chiar parfum funerar de eternitate. Presupune iubire (sau, măcar, generozitate) pentru
cei care te adoră - or, iubirea este constanţă!…are damful nesuferit, insuportabil - de veşnicie!…Era un
estropiat total: era complet incapabil de continuitate în iubire, preţuire, uimire…şi nu admitea lungă vreme să
fie iubit, adorat, preţuit: se simţea de parc-ar fi fost o insectă ţintuită de un entomolog (absurd şi criminal, în
pasiunea sa), pe o planşă, cu acul - se sufoca
“-Literalmente!” Da.
Dar vanitatea lui uriaşă, mătăhăloasă - nu admitea şi reversul - “după faptă şi răsplată”. Însă
răsplata, ce-i drept, întrecea, de cele mai multe ori, cele mai laşe fapte ale sale. Da, incredibil, poate: trădarea
altora, faţă de Domnul X, se dovedise perfectă, chiar mai constantă, mai imbecilă şi mai brutală decât trădarea
lui faţă de toţi întâlniţii vieţii lui. Da, aici, balanţa se dovedea excedentară pentru acei, uneori atât de
abstracţi(nu şi în acest caz…) - alţii…Îl durea, îl durea cumplit (îl durea chiar plăcut şi util continuării
fantasmărilor sale) -“Toţi m-au trădat, toţi!” - aproape îşi cânta reproşurile - ciudat, cam interogativ, Domnul X, pe
melodia lui Caesar, fredonată de Idele lui Marte, lui Brutus:
“-Şi tu, fiul meu?!”…
...şi, tocmai de aceea, întrevedea alte jocuri - de pildă, jocul de-a martirul, jocul de-a mântuitul
(inconştient de motivele mântuirii - de fapt, cu viclenie, îşi construia eşafodajul, piedestalul de sfânt…poate
chiar Dumnezeu - bineînţeles, atâta vreme, cât şi în măsura în care nu l-ar fi plictisit peste măsură şi această
înţepenită ipostază - şi, neîndoielnic, incredibil de rapid, ar fi venit şi clipa lepădării de Masca Supremă…).
Domnul X, care va să zică, se distra copios, îşi trăia, în felul său sucit, din plin - irealităţile vieţii, parazitare
ale realităţii schiloade , informe, fără răspunsuri. Tot acest teatru al existenţei sale era, se pare, construit tocmai
din presimţirea faptului că, dacă el, Domnul X, nu-şi construia răspunsuri din manipularea savantă şi
blasfematoare a tăcerilor cosmice - nici nu va avea parte de vreun răspuns, vreodată, dincotrova. Că
răspunsurile erau date (cu voce schimbată, de ventriloc) tot de cel care întreba, disimulat sub măştile jocului
de-a fiinţa multiplă - deocamdată, nu-l deranja, atâta cât l-ar fi afectat şi jignit şi debusolat şi dezolat tăcerea neînchipuit de brutală, barbar de dură (şi el nici nu intenţiona să încerce a mai experimenta - probabil,
cândva, în copilărie ori în tinereţele sale depărtate, o făcuse, cu rezultate deplorabile, dacă nu chiar oribile…)
- tăcerea inumană a realităţii reale… Prefera să se complacă în versatilitatea umanului său jalnic, dar încă viu
(impresia de viu i-o da tocmai tumultul fals al versatilităţilor) - aşa se consola.
“-Dragul de Domn X…” ( - să nu credeţi că aşa îl interpela cineva, sau s-ar fi gândit altcineva la Domnul X nu, doamnelor şi domnilor: aşa se exprima Domnul X însuşi, vis-à-vis de propria sa imagine, pe care o cerceta
cu luare-aminte, deosebind-o printre lianele încâlcite ale apelor OGLINZII).
***

CAPITOLUL II . VIZIUNEA DOMNULUI X, sau despre cum i sau tulburat vederile domnului X, când l-a văzut pe Paganini
E tare greu să stai în faţa colii de hârtie şi să mărturiseşti că nu poţi scrie. Că nu ai ce scrie! Să mărturiseşti!!!
Aşa ceva era de neconceput, pentru Domnul X, cel care-şi jurase, pe viaţă şi pe moarte, că, până la o anumită
vârstă (fragedă…), va scrie o carte (fusese destul de prudent să nu rostească jurămintele oficial, în public, ci
având drept unic martor numai prea-preţioasa lui persoană - doar de ea, nu-i aşa ? era legată importanţa
jurământului - ce amestec ar fi putut avea aici “publicul”, ce-l doare pe domnul Public de neputinţele, de
ambiţiile sale măcinătoare, ori de amărăciunile lui tăinuite?). Evident, acea vârstă-limită fusese depăşită de
multişor - dar Domnul X era, în taina bibliotecii sale, mascate în dormitor (sau a dormitorului său, disimulat
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în bibliotecă) extrem de afabil şi indulgent cu sine însuşi: până acum, îşi acordase mai bine de 20 de prelungiri,
amnistii, termene de graţie…
Oricât de indulgent ar fi fost el cu sine însuşi (şi asta chiar putea fi, fără teamă de ruşine!) - era, însă,
cineva cu adevărat necruţător: timpul vieţii - care se scurgea, flegmatic şi implacabil. De aceea, orele sacre, de
meditaţie în faţa colii albe, se înmulţeau, pentru Domnul X, căci se înmulţeau fiorii metafizici ai apropierii
unui neplăcut final…şi ruşinea, fie şi faţă de sine însuşi, cine ar mai fi oprit-o? Ruşinea ca ruşinea, dar
BILANŢUL? Oricât de ateu s-ar fi dat în public (pentru “imagine”…) - ştia, da, ştia că nu e logic a nu da
seamă de o viaţă de om. Simţea, extrem de concret, o aşteptare a fiinţei sale, de către cineva, undeva, dincolo
de recuzitele şi măştile şi machiajele din această lume…Atâta chin, atâta zbatere pentru nesfârşite disimulări şi nici un sfârşit care ”să încoroneze” (sau să înfiereze…? Mmmm?…) opera (sau lipsa de operă)?…Nu, aşa
ceva ar fi fost lipsit de elementarul bun-simţ - or, atât el, Domnul X, cât şi cel care era Eu-Cel-De-Dincolo erau două fiinţe raţionale şi cu bun-simţ. Măcar atât.
*
Literatura este lista prejudecăţilor omenirii. A nu spune adevărul nu înseamnă, neapărat, să minţi :
pentru Domnul X, însemna să fantazeze, inutil şi inofensiv. Dar tot nu ieşea, din asta, literatură (şi, în
consecinţă, foaia de hârtie de sub coatele lui îşi păstra ilustra virginitate) - căci Domnul X nu avea destul
suflu, încât să spulbere stelele de pe cer, ca pe un stog de frunze uscate. (Fie vorba între noi, literatura
adevărată este locul care se opune cu cea mai mare obstinaţie teologiei creştine: nu admite că toţi oamenii şi
toate creaturile sunt la fel de importante în faţa lui Dumnezeu-Atoatecreatorul - ci doar un singur om SINGURUL OM… - şi o singură creatură: Scriitorul).
Orice loc fastuos îmbie la crimă, stimulează grozav criminalul din om. Oricine intră într-o colibă
mizeră, nu se gândeşte decât cum să scape mai repede, cu fuga, de acolo. Pe când într-un palat fastuos, imediat
se strecoară, otrăvit şi somptuos, gândul crimei: cum să faci să pui mâna pe ameţitoarele bogăţii, ce drept are
un singur om asupra unor asemenea cumplite bogăţii - sau, măcar: de câte ticăloşii a fost nevoie, pentru a face
posibilă apariţia acestor splendori senzuale ardente - şi de câte alte ticăloşii va fi nevoie pentru o…
eventuală…. viitoare - deposedare a actualului posesor al acestor “splendori senzuale ardente”?…Literatura
este tocmai un astfel de loc fastuos, somptuos - în care colcăie dorinţele de crimă - o crimă cât se poate de
cordială, destinsă, aproape colegială, şi încă mai groaznic: normală! Se trezesc, în orice scriitor, şi se induc în
oricare cititor, tihnele despotice şi dictatoriale, dispoziţiile criminale de autocrator: ai impresia că poţi dispune
de vieţile tuturor şi oricui, oricând, oricum. “Fantezia literară” e doar numele de cod, de disimulare onctuoasă,
al valenţelor criminale infinite, desfrânate în pseudo-demiurgul, contrabandistul de demiurgie, care este
scriitorul, şi, capturat-conţinut în ştreanguri de mătase, de plasa păienjenească a scriitorului: cititorul.
*
Parcă am deraiat puţin din preajma, deocamdată neatractiv de sterilă, a Domnului X. Să ne întoarcem
lângă cotul său stâng şi…să continuăm. Dacă vom avea ce spune!… - să nu cumva să funcţioneze sterilitatea
personajului nostru, ca un mediu infectat şi foarte contagios… Trebuie, însă, a recunoaşte că dormitorulbibliotecă (sau biblioteca-dormitor), în care Domnul X îşi strecurase micul birou la care năzuia a scrie…avea,
în tăcerea solemnă a nopţii, ceva profund vicios, deci vast fastuos…îmbia deci la crimă, indiferent ce formă ar
fi luat această stare de libertate sordidă şi excitantă a fiinţei…
Dar…ei, Doamne, ce-i asta? Domnul X a tresărit atât de violent, de parcă ar fi apărut din neantul
cultivat de impotenţa lui creativă - toate fantomele personajelor pe care nu apucase să le ucidă, în vreo
broşură de doi bani, pe care va fi avut de gând mereu s-o scrie, şi încă n-o scrisese…Domnul X chiar vedea
ceva - dar, bineînţeles, n-am să vă pot mărturisi niciodată dacă viziunea lui avea realitate măcar cât negru sub
unghie, sau…Domnul X căzuse pradă unui comando de fantasme extraterestre, paranormale etc. Cum s-o fi
făcut, cum nu, Domnul X tocmai vedea, desluşit (şi de-aceea-l apucase un clipit din ochi, ceva de speriat genele parcă-i măturau, îndesat, plafonul şi podeaua, concomitent) - vedea ca-ntr-un coşmar cleios şi
mlăştinos, din care nu putea ieşi la suprafaţă - vedea, da, o, o…
Din tunelul obscur al mânecii drepte, cu un salt de tigru, ieşi un cal focos şi suplu precum un gât de
lebădă - un cal alb, sclipitor de alb, ca o vomă prelung elipsoidal-ovoidală, proaspăt torenţial-revărsată, plină
de seva umorilor debordate… un superb şi nesuferit cal, preaminunat avântat (şi, tocmai de aceea, respingător
şi înfricoşător, în impetuozitatea sa peste măsură de agresivă), înşeuat, şi purtând în şa…da, vedea ca-n
interiorul unui cristal uriaş: în şaua bidiviului se ţinea, elegant şi cumplit, un călăreţ teribil de sclivisit şi de
ciudat: purta pantaloni negri de călărie, extrem de bine mulaţi peste cizmele, în egală măsură negre şi incolore,
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dar atât de lucioase, încât, instinctiv, aveai reflexul să te apleci peste luciul lor, să-ţi verifici ţinuta şi ordonarea
trăsăturilor feţei…ceva mai jos de şolduri fâlfâiau, ca nişte aripi de corb, cozile unui soi de frac scurt, în ape:
când călăreţul sălta, din şa, spre văzduh (un văzduh presupus, dar la care Domnul X nu se gândea absolut
deloc, ciudat lucru!), straniul frac se învăpăia stacojiu, precum jarul dintr-o vatră, stând gata să izbucnească în
flăcări titanice - iar când călăreţul revenea, cu o mişcare felină, dulce, în şa - fracul scotea scântei fulgerând
negre, furioase, ameninţătoare, ca nişte şerpi ce se încolăceau în jos, deocamdată, fără pradă, dar care
promiteau îmbrăţişare fatală de jur împrejur, întregului cosmos (deocamdată, doar presupus de noi, dar
nicidecum imaginat de fascinatul Domn X)…Dar cel mai ciudat lucru era chivăra, da, chivăra! Căci chipul
şerpescului cavaler era imposibil de văzut, ascuns fiind decisiv sub un coif puţin înalt, mai jos decât un joben,
dar ceva mai înălţat decât o pălărie obişnuită - cu viziera complet astupată, dar azvârlind, în toate părţile,
străfulgerări roşii orbitoare…jerbe de scântei roşii ca sângele proaspăt - jerbe explodând şi dansând, deşuchiat
de voioase, parcă scoase din covălia lui “monsieur”-musiu Satan…
Domnul X n-apucă să observe prea îndelung şerpuirea calului şi călăreţului, turnaţi parcă unul în altul,
făcând corp comun (dar, ciudat, iarăşi - neamintind, nici o clipă măcar, de clasicul Centaur, ci de un animal
subteran, infernal, enorm şi scârbos - te aşteptai să se scurgă, de pe jerbele de flăcări, ca de pe solzii unui
dragon posomorât - valuri mâloase de păcură…) - pentru că ţâşnirile de tigru ale calului culminară cu una
spectaculoasă, prin care cal-călăreţ zburară, da, pur şi simplu: zburară! - în gura larg deschisă a tunelului
opus: mâneca mâinii stângi…O mânecă fără mână - pentru că Domnul X nu-şi vedea şi nu-şi mai simţea de
mult evidenţa (precum nu-şi mărturisea nici utilitatea) vreuneia dintre cele două mâini, repartizate lui
de…natură…? De hazardul cosmic? De brambureala entropică a… - a cui, a ce ? Deci, pe scurt, Domnul X
nu-şi simţea ciungirea mistică. Şi de şi-ar fi simţit-o, numai de ea nu-i păsa lui acum.
Domnul X se pregătea să se bosumfle, să tenteze părerea de rău, după imaginile fantaste şi, totodată,
respingătoare, ale cuplului săltător-şerpuitor, cal-călăreţ valpurgic - când…da' ce Dumnezeu se întâmpla? Din
mâneca stângă, din locul desăvârşit obscur unde dispăruseră, în saltul specaculos, cei doi protagonişti ai
„viziunii vizuinii” (lăsând vaga, dar profunda impresie a unui singur şi periculos de greoi-infernal personaj), se
scurgea…plutea…ce era, oare, vălul acesta împâclit, fumul acesta cenuşiu, umed-unduios…şuviţele acestea
asudat-tentaculare, mişunând tot mai vast vălurite-întreţesute? Domnul X simţi că, în următoarea secundă,
precis, va vomita: era geometria teatral-monstruoasă a unei pânze de păianjen, alcătuită din reţele complicate
de bale cleioase, deloc discrete (colţuri mereu redublate, infinit multiplicate, tot mai înalt-unghiular săltate,
până se rotunjeau în vâltori, precum perechi concentrice de buze lacome, de lipitori enorme, gata să sugăsoarbă totul într-un sărut monstruos)…bale brutal, scârbavnic cleioase, conţinându-l, în centru, disimulat sub
harfele de bale, ca sub notele unui uriaş contrapunct barbar - conţinându-l mascat, travestit, ca pe însuşi
prototipul Spionului Lumii - ca pe-un stăpân enigmatic, mai enigmatic decât orice sfinx - pe Păianjenul cu
Mască de Cenuşă, Păianjenul blând ca tata-mare, care se ascunde după voaluri de Mireasă a Cenuşii, ca să nuşi sperie nepoţeii-mititeii - pe care, în clipele următoare, îi va înşfăca şi-i va înfuleca şi înfunda definitiv în
misterioasa, nevăzuta şi asurzitor clefăitoarea lui gură - şi-i va mesteca, îi va mesteca, îi va mesteca…până nu
vor rămâne din ei decât nişte solzişori cânepii, care vor suna de goi ce vor fi, goi de tot şi de toate - şi pe carei va scuipa, desfrânat (hohotind odată cu scuipătura-i băloasă) - dintre fălcile-i negre şi păroase, groaznic de
păroase, hidoasa junglă nu-i nimic pe lângă…
Domnul X rămase perplex, mestecând, el însuşi, în gol, de parcă păianjenul i-ar fi transmis instinctul şi
mişcările lăcomiei masticaţiei, sau de parcă păianjenul monstruos s-ar fi transmutat în corpul şi fiinţa
interioară, obscură, a domnului X, făcând corp comun cu ea (bineînţeles, neamintind deloc, dar deloc, de
clasicul Centaur…) - şi avea de ce să rămână perplex! Căci, din mijlocul pânzei, a respingătoarei reţele de
bale cleioase, din locul unde, travestit (gros şi înăbuşitor) ca pentru intrarea într-un stat inamic de moarte, sau
într-o piesă de teatru melodramatică, de trei parale - da, din locul unde, cu o clipă înainte, Domnul X îşi
imagina fălcile păroase ale monstruoasei arahnide - din acel loc peste măsură de labirintic şi obscur, doar
insinuat, vag şi terifiant bănuit - ei bine, acum de ACOLO, da, de a…c…o…l…o (Domnului X îi era groază
nu să mai pronunţe, dar şi să gândească pronunţarea cuvântului desemnator al respingătorului şi bestialului
mister…îi înţepeniseră, de scârbă şi groază, muşchii gândului şi ai feţei) - plutea, în jos, dinspre franjurii
involuntari ai mânecii sale stângi, către tăblia fadă a mesei de sub coatele Domnului X - parcă dându-se pe
toboganul unor liane delicat împletite, şi năzuind spre gheaţa subţire, dar tocmai de aceea extraordinar de
tentantă (masa, masa de sub coatele Domnului X…ciudata suprafaţă pâlpâind de inumerabile sugestii
subterane şi subacvatice, toate ameninţătoare) - coborând, ca un balerin (până atunci avântat ameţitor, acum
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întors spre aplauzele sălii), peste fire de ambiţios, sau ca un trapezist victorios în numărul său acrobatic cine? Oare cine găsea atâta voluptate şi prilej de etalare a eleganţei supreme în coborâre?
Silueta deşirată a Maestrului Paganini (domnul X gândea despre Paganini, în acele momente, cu mult
mai în cunoştinţă de cauză decât despre sine însuşi!)…Zvelt şi peste măsură de înalt, îmbrăcat de sus până jos
în negru, în aşa fel de strânse-i erau pe corp şi fracul (foarte lung, ca nişte aripi enorme de liliac, perfect pliate
pe lângă corp), şi pantalonii (parcă din gheare şi ghimpi, dar lucind impecabili!), şi aşa-i erau de continue pe
trupul său slăbănog, subţiratic şi încovoiat spre-nainte, având ceva din sfruntarea unui falus uriaş în erecţie
grotescă - zvâcnind de nerăbdări explozive, de hohote abia înăbuşite, de mereu surprinzătoare soluţii dinamicomuzicale (pe care le gândea, simultan, cu mintea şi cu coatele, cu mintea şi cu genunchii ascuţiţi, cu mintea şi
cu obrazul roşu-pământiu, apoi galben-ruginiu, apoi verde-vânăt, apoi…şi cu fiecare fibră a trupului în
continuă, enormă şi monstruoasă vibraţie cameleonică) - aşa-i erau de strânse Maestrului, deolaltă, trup,
pantaloni şi frac - frac, pantaloni şi trup... - pantaloni, trup şi frac, făcând “corp comun”…încât Domnul X
zise, cu voce tare, afirmând, exclamativ, un paradox revoltător: “CE PIELE NEAGRĂ ARE…”
Şi Maestrul Paganini , cu claia lui de păr negru-umbros, claie care se zgâlţâia, în toate părţile, fără ca
zgâlţâirea să-şi aibă originea într-o zgâlţâire la fel de rapidă a elementelor trupului (parcă capul-părul-umbră şi
trupul ar fi alcătuit două regate autonome, cel mai evident manifestându-şi autonomia părul-capul-umbră… cocoţat pe un simulacru de gât - de fapt, un obelisc fantastic, înalt şi punitiv în înălţare, precum o nesfârşită
ţeapă cosmică, din vârful căreia rânjea umbra-capul-părul coşmaresc!) - Maestrul Paganini se încovoia
primejdios, din înalturi de beznă, spre faţa Domnului X (“nu i se va rupe, cu un trosnet înfiorător, gâtul,
subţirele, fabulosul lui gât?”…) - Maestrul Paganini îşi zvâcnea muşchii obrazului în zâmbete înfiorător de
amabile (te treceau toţi fiorii, văzând cum colţurile extreme ale buzelor se duceau, ca nişte şerpi veninoşi
lunecând halucinant de rapizi, până în dreptul urechilor clăpăuge, iar buzele propriu-zise alunecau şi ele, una
peste alta şi una prin alta…parcă erau trupurile a doi şerpi cuprinşi de frenezia amorului şerpesc…şi inelele
străfulgerau de pe sub nasul ascuţit şi neguros al Maestrului, şi de deasupra bărbiei cârligate înspăimântător
(gândul se ducea, imediat, la căutarea, primprejur, a unui utilaj invalid, pe care nu trebuia să scapi ocazia de a-l
remorca de o atât de splendid şi ferm cârligată, falnic cârligată, obscen, ameţitor de arogant, erect şi brutal
cârligată bărbie)…Doamne, ce-i mai scânteiau ochii halucinanţi…ochi reci de caracatiţă şi, totodată, ochi de
Motan în Flăcări, cu globii ca două stele ale patimii şi disperării fără nici o măsură (părea că focul lor dublu
căpătase, împrejur, o dublă aureolă, o dublă auroră boreală, tot mai vastă şi mai arzătoare) - ochi mari, larg
deschişi…ce deschişi! - holbaţi de-a binelea, parcă dădeau să te înghită-topească în haloul lor (după ce te
paralizaseră, prin jarul fascinaţiei), să te mestece chinuitor, atât de chinuitor…în flăcările lor - flăcări care
izbucneau, ca-ntr-un incendiu cosmic, de sub stufărişurile mohorâte ale sprâncenelor…”cum naiba de nu iau
foc stufărişurile alea”…
“-M-ai chemat, prietene?”…insinuă îmbietor (ca şi cum dacă nu l-ar fi chemat cineva, oricum el,
Maestrul, ar fi posedat la perfecţie magia de a se face chemat…), insinuă suav şi bestial, din fascinantalunecătoarele buze, mai mult decât rosti, Maestrul Paganini, plutind, în continuare, de parcă până la tăblia
mesei ar fi fost de parcurs spaţii imens-intergalactice…interstelare…mii şi mii de ani lumină…Şi, de sub
bărbia neruşinată, se contură, din vibraţii, întâi subţiratice şi aproape nevăzute, pricăjite, apoi tot mai pasionate,
mai zvârcolite şi mai barbare - VIOARA CU O SINGURĂ COARDĂ (celelalte trei se zbârleau, harpii
negre, în patru vânturi, şuierând rupte, biciuind amarnic aerul înfierbântat, pedepsindu-l parcă, pentru faptul că
nu lua parte suficient la cumplita lor durere, definitiv rupte coarde…)…roşie-sângeroasă vioară, precum carnea
proaspăt jupuită a unui ţap ori viţel… - sau ca o inimă uriaşă însângerată şi obscen dezvelită privirilor fireşte, VIOARĂ incendiată de cele mai inimaginabile torturi şi delicii, de cei mai coşmareşti vulcani de
sunete şi răgete de plăcere şi moarte animalică…instrumentul magic şi tiranic era, câteodată, formă care
producea sunete, dar, în secunda imediat următoare, erau sunete barbare, disperări tot mai brutale ( până
la sinucidere şi orgasm), care conturau forma…Şi, deodată, acel ceva despre care Domnul X ştia că era
instrumentul sprijinit sub bărbia lui Paganini - scoase un scârţâit atât de neaşteptat, un glissando teribil, ca o
mie de cumplite vaiere, sparte şi reunite într-unul singur, pe abruptele văi, fără nici o şansă de escaladare
celestă (curios, abia acum, o boare din ideea de celest, adie peste fiebinţeala ochilor Domnului X…), văile
definitiv, prăpăstios, definitiv disperat prăbuşite, ale iadului…
Şi Domnul X se trezi zguduit de un şoc, de parcă un braţ nevăzut l-ar fi înşfăcat nemilos de guler, şi l-ar
fi tras înapoi de pe marginea atât de suavă a prăpastiei nesfârşite, vrăjite…Îşi duse mâinile amândouă la gât şi respiră adânc. Abia acum îşi dădu seama că, pe parcursul visului său cu vii vedenii, nu respirase deloc. Pe
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chipul său se făceau tot mai neclare şi tulburi, lumini stranii, care luciseră cu pasiune de neînfrânt, orbitor, până
atunci…Parcă cioburile unei oglinzi sparte lunecau şerpeşte, unul peste altul şi unul prin altul: refăceau
Oglinda? Sau căutau locuri de evacuare furişă, discretă, a cioburilor arzând încă sfârâit, mocnit şi tot mai
depărtat, precum un sforăit indecent al Maiestăţii Sale?…Colosal ironic!!! - sforăitul “Prietenului” atât de
plin de solicitudine (parcă dintotdeauna şi grosolan de fratern…promiţând atât de multe lucruri viitoare - chiar
o reîntâlnire…de ce nu, de ce nu?…), al Domnului X.
***

CAPITOLUL III: PROBLEMA NAŞTERII, sau cum a înţeles
domnul X că încă nu s-a aflat încă cineva să-l nască, şi apoi a dansat
cu domnul Shiva, confundându-l cu o caracatiţă
Ce respect de sine căpătă Domnul X, în zilele care urmară vizitei Maestrului! Doamne-Dumnezeule!
Păi, nu pe oricine vizitează Maestrul! Trebuie să fii ales, acolo…mă rog…nu se ştie chiar precis unde…şi cum
şi de ce…dar era nemaipomenit de măgulitor!
Atât de mult respect avea, acum, pentru sine, că nici nu se mai gândi, o vreme, la capodopera sa
literară, încă neîncepută.
Şi, ca-n foarte rare zile ale vieţii lui, Domnul X ieşi din casă şi merse la crâşmă.
E bine să ne înţelegem clar, de la-nceput: ce înţelegea Domnul X prin “casă” şi ce înţelegea acelaşi
domn prin “crâşmă”.
Casele din oraşul în care, teoretic, locuia Domnul X (teoretic, pentru că niciodată Domnul X n-a
catadicsit să conştientizeze că locuia într-o “localitate”şi într-o “locuinţă”, căci, pentru el, cum am mai spus,
principala şi singura localitate-locuinţă din lume era el însuşi - iar o “localitate de serviciu”, să-i zicem aşa era camera în care-şi sufoca viziunile onirice) - ei bine, deci, doar ca imagine volatilă a lumii, casele din
oraşul sediului “teoretic” al Domnului X erau nişte blocuri de beton sau piatră, strivitor de uniforme, gricenuşii sau albe, sau întunecate (fără determinative speciale) - asupra cărora privirea Domnului X nu s-a oprit
niciodată: nu-şi vizita prieteni, că nu avea aşa ceva (cine ar fi putut să-i fie atât de problematic aproape, cum îşi
era el sieşi?) - nu-şi ducea afaceri, nu-şi formase curiozităţi şi relaţii vizuale, faţă de vreun bloc dintre cele
care înaintau, orb, pe două şiruri (înălţate ameninţător, ameţitor şi brutal, ca însăşi Stihia Pietrei Violate şi
Răzbunătoare) - două şiruri fără sfârşit, parcă, duceau-cărau cu ele sensul paşilor cuiva care năzuia spaţial
spre ceva.
10

Să nu credem că Domnul X n-ar fi locuit tot într-un astfel de bloc - dar, pentru el, acest lucru, “a locui
într-un bloc”, n-avea nici cea mai măruntă semnificaţie: pentru Domnul X, conta doar camera în care-şi
amenaja, neîncetat, clipă de clipă şi zi după zi, propria-i persoană. Şi această cameră, în funcţie de starea de
spirit a Domnului X, putea fi cel mai ameţitor de luxos palat, cu săli imense de bal, pal-albastre ca halele
mărilor - sau un castel de granit, încăpăţânat şi sălbatic, căţărat, până la a face corp comun cu ele, pe stâncile
celor mai înalţi şi împăduriţi munţi din lume, cu turnuri în cer, străpungând şi întrebând poalele de atlaz azuriu
şi aur nesfârşit de blând, ale unor intuite, cu un fior interior şi , totodată, cu o suficienţă aristocratic-lăfăită, care
niciodată nu chema, hotărât, viziunea paradisului pipăit cu buricele delicate şi leneşe, ale subţirilor sale
degete… - sau o colibă mizeră şi pipernicită, dar “mizeră” exact cât să-i ofere Domnului X deliciul unei
intimităţi neîntrerupte, şi “pipernicită”, exact cât să-i acopere şi mascheze orice mişcare, ca un templu, aparent
mic, dar care, prin gesturile ritualului interior, se umflă şi creşte, pe dinăuntru, cât cerul şi pământul, la un loc.
Când Domnul X era purtat de-o euforie care-i “demola”, imaginar, pentru câteva ceasuri, importanţa
palatului-castel-colibă - paşii săi pluteau pe deasupra unor invizibile, pentru el, scări interioare, peste pragul
unei uşi de bloc, apoi peste asfaltul trotuarului, şi…aici apare “crâşma”.
Ciudăţenia firii acelui oraş, nevăzut pentru Domnul X, era că-şi păstrase, pitulate atât de bine printre
teribil-monotonele blocuri (inumane, precum creaturile informe, sugerând orice şi mai mult decât orice, dar
NEFIIND nimic, ale diavolului), încât erau invizibile, pentru cei care nu le ŞTIAU, cu facultăţi metafizice,
locul - construcţii vechi şi străvechi, de nu se ştie câte veacuri, clătinându-se , de ameţeala timpului, pe
temelii adânci şi misterioase, care le susţineau, din străfunduri, cu o forţă teribilă, să stea şi rămână în lumina
firavă a lumii. Printre aceste construcţii mentale, mai mult decât materiale - senti-mentale, mai mult decât
utile cuiva anume - se afla şi CRÂŞMA cu pricina, spre care pluteau paşii domnului X.
Era scundă, de parcă s-ar fi pregătit, mereu şi progresiv, să se scufunde spre o nostalgică origine
subterană - dar, în acelaşi timp, densă, precum un luptător, veşnic pregătit să-şi înfrunte şi biruie, nu importă
ce adversar i-ar sări în faţă ori pe la spate. Ignora şi dispreţuia îmbrăţişarea de sus, a blocurilor cenuşii de jurîmprejur pânditoare. Şi îşi pregătea fiinţa ei întreagă, spre a primi, la sânu-i, cele mai ciudate şi lamentabilorfane creaturi ale pământului. Spre ocrotire necondiţionată. Îi întâmpina cu o galerie stufoasă şi extrem
răcoroasă, de viţă-de-vie, labirintică, dar foarte precisă, energic convinsă de finalul drumului pe care-i îndemna
şi conducea să-l parcurgă invitaţii-ocrotiţii-răniţii lumii (o lume cu care, ereditar, parcă, se afla în dispută de
nestins, necruţătoare).
Şi acest drum de parfum şi albine molatice, în zvon şi zbor - ducea sub cupola unei intrări precum
faţada unui ospitalier, elegant şi aristocratic palat. Doi lei de marmură, amintind de Republica Veneţiană,
vegheau la pândă, albi, cu vinişoare albastre, gata să sară şi sfâşie pe neprietenii, strecuraţi cu necurate gânduri,
în palatul-stăpân. Uşile, parcă mai înalte decât clădirea însăşi, erau, după aparenţe, cel puţin - de aur masiv,
înţelept şi străvechi clipitor…Îndată ce păşeai pragul şi înaintai înăuntru, măreţia era, discret, înlocuită de
voluptate şi tihnă a liniilor, culorilor şi parfumurilor. Ceva între o sală de castel, pentru baluri de familie, şi o
trapeză de mânăstire, austeră şi reculeasă - se întindea, lungă şi înduioşătoare, precum viaţa povestită, în seri
de umbră şi vis, a unei celebre şi preagraţioase prinţese dezamăgite pentru vecie, dar ţinându-şi, cu nobleţe
înaltă, firea, şi dăruindu-se, cu fervoare, noilor legi de trai şi locuire, mult mai promiţătoare de tihnă şi
mântuire. Înalte grinzi de lemn, înnegrite de timp, dar sculptate cu scene de aprige vânători şi smerite
îngenuncheri, scene de frenetice împerecheri de driade cu fauni şi scene cu înfrângeri ale sufletului, în austere
scene de chilii - deopotrivă de dese şi unele, şi altele - şi voluptatea, şi expierea - porneau din tavanul ce
părea atât de ridicat, încât ameţeai şi-ţi lăcrămau ochii, încercând să-i priveşti avântarea - şi se ramificau,
împânzind şi îmbrăţişând şi binecuvântând, parcă din orice unghi şi poziţie le-ai fi privit.
Mesele erau răspândite atât de asimetric, cum numai copacii pădurii îndrăznesc să o facă, neajunşi şi,
deci, nepedepsiţi de om cu privirea lui atotucigaşă. Parcă totul era pregătit nu pentru a bea, ci a se ruga,
înăbuşit şi continuu. Aceste mese produceau efluvii atât de puternice de nostalgie şi, totodată, de slăvire şi
recunoştinţă pentru Fiinţa Supremă - de parcă ai fi văzut plutind, pe cărările apei oceanice, insule mari de
gheaţă, fulgerând singurătate - şi, de pe fiecare insulă-iceberg, de cum o recunoşteai şi i te adresai cu gând de
smerire, ţâşneau, năvalnic, făcând pojghiţele albe şi reci să plesnească în tunet - lujeri verzi şi mlădiţe puzderii,
care, sub ochii tăi uluiţi, se năpusteau către cer, crescând şi încolăcindu-se în păduri de lumină şi umbră divină.
Insulele Fericirii - Insulele Paradisului.
Spre aici se-ndreptară paşii plutiţi ai Domnului X - aici, acceptând, indiferent şi supus, labirintul
stufos, ocrotit de viţa-de-vie - pătrunse şi se izolă, în sinele său şi în sinele oazei de umbră şi raze a mesei.
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Una absolut la-ntâmplare, căci niciodată nu se putea concepe umplerea meselor, ciocnirea privirilor şi a vocii
de alte voci, şi nebun doar să fi fost, să-ţi închipui cum i-ar fi şezut acestui lăcaş - demonica stare, cunoscută
doar de cei ce nu pot fi neofiţii tăcerii nicicum: “aglomeraţia”.
Domnul X înţelesese de mult rugăciunile fără cuvinte ale acestui templu ascuns, ambiţios şi demn,
precum un arhanghel de umbră. Dar acum (cel puţin aşa, încă, i se părea...) - venea aici ca învingător. Dar se
voia (şi altfel nici nu l-ar fi ajutat paşii ori labirintul lăcaşului ) - un învingător modest. Care venea să se
smerească, după ce cunoscuse beţia unică a biruinţei. Sau, cel puţin, să înveţe, cu răbdare, smerenia - singură
formă de păstrare a unei victorii.
Nimeni nu ştia, niciodată, cine serveşte băuturile, la mese. Băuturile apăreau, din senin, pe feţele de
masă (scumpe şi grele, precum nişte patrafire): erau pahare înalte şi lunguieţe, pline cu băuturi aburoase,
diafane şi evanescente ca norii de vară - ori, dimpotrivă, potire grele şi îndesate, cu băuturi grele şi dense,
precum răşinile copacilor exotici, ori ca pietrele preţioase, străfulgerând în multiple game, suprapuse, de culori
şi parfumuri arabice, precum cerurile suprapuse ale lui Allah.
Aceste băuturi parcă reflectau întocmai cele mai secrete stări ale sufletului celui aşezat la masă - de
aceea, nimeni nu se mira de miraculosele apariţii de pe faţa de masă, ci sorbeau conţinutul paharelor cu o sete
hipnotică, nu doar cu buzele şi gâtlejul - ci topindu-le şi atrăgându-le în sinele de carne şi duh, cu privirile, cu
toată împărăţia aşteptătoare de miresme a nasului, cu pielea…şi nu se mai săturau de ceea ce pătrundea întrînşii, de parcă niciodată confirmarea prin simţuri nu se dovedea îndeajunsă…iar duhul lor melancolic era
cuprins de tot mai vii nelinişti şi presimţiri, se zvârcoleau ca în somn, pe scaune tot mai înalte şi tot mai bogate
tronuri, prinzând în suflete mustrări de regi şi de popoare misterioase şi nevăzute, dar înnebunitor de prezente,
forfotitoare prin vene, prin sânge şi prin viziunile tot mai holbate ale privirilor.
Cineva dinafară ar fi crezut că are de-a face cu o colonie de drogaţi - dar lucrurile stăteau mult mai
delicat şi profund. Crâşma era ca o boală de piele şi de suflet, în acelaşi timp. O minunată şi istovitoare
corvoadă, un rai şi un iad, puse dimpreună, în simţurile şi spiritele iniţiaţilor locului acesta vrăjit.
Domnul X se aşeză exact unde-l lăsară genunchii, tot mai obosiţi de premoniţii şi şoapte de papagali
printre ramuri de soare. Se aşeză, epuizat, până la aiurare, pe unul din tronurile imperiale, care pluteau molcom
în jurul insulei-masă.
-“Aristocraţi de noroi! Aristocraţi de noroi!” - i se păru Domnului X că începură să cârâie păsările
amurgului fără stele, care se lăsase, deodată, asupra mesei şi asupra straielor lui, tot mai largi, ca de-mprumut,
ca de pomană după mort.
-“Cine e aristocrat de noroi?” - voi să ştie Domnul X, deşi, în primul rând (dar de asta îşi dădu seama
mult mai târziu) ar fi trebuit să se încredinţeze că, într-adevăr, cineva aşa spusese, şi nu cumva înţelesese el
greşit - şi cine anume spusese ce spusese, sau i se păruse Domnului X că spusese.
-“Aristocraţi de noroi, da! Nişte blestemaţi, care-şi smulg din gură beznele la care au fost osândiţi, ca
pe bale spurcate le smulg - şi le aruncă pângăritor, asupra adevăraţilor aristocraţi, oamenii teferi la suflet! Fac
precum leproşii, mânioşi, disperaţi egoist, să nu cumva să sufere singuri, ci să-şi răspândească larg
putreziciunea lor, cât mai larg să potopească împrejurul cu boală, să nu scape nimeni din lume - iar ei să
meargă în suferinţă şi în moarte, dimpreună cu alaiul deplin, dimpreună cu universul întreg, dacă se poate!
Doar nişte bieţi disperaţi aristocraţi de noroi, care aruncă balele şi noroiul nefericirii lor, în dreapta şi-n stânga,
doar or scăpa ei, şi-or pătimi alţii! asta sunt - aristocraţi de noroi !” - de data aceasta nu mai era un cârâit, ci
sunetul plin al unei voci oratorice, de predicator încălzit - voce care se lăsase în jos, până la rezonanţele unui
glas de bas, într-o catedrală goală.
Domnul X se fâstâci şi se nedumeri de tot:
-“Ci-cine, e-eeu?” - bolborosi el, intimidat de tot.
Abia acum îşi dădu seama că, pe unul dintre tronuri, transformându-l într-un fel de strană veche de
stejar aurit, dintr-o umbroasă biserică bizantină - stătea un călugăr bătrân, cu plete, barbă şi mustăţi, toate
lungi peste fire şi albe, curgându-i jur-împrejur, stufoase şi oarecum furioase, dar încă stăpânite, ca nişte
vârtejuri de pâraie şi izvoare , încâlcite şi descâlcite din spume, în vârf de munte. Ochii bătrânului erau
acoperiţi, pe jumătate, de pleoape: ai fi zis că doarme şi vorbeşte în somn, într-aiurea - dar, sub marginea
pleoapelor, jumătatea de iris ce se vedea ardea albastră, ca un foc depărtat,visător, veşnic viu şi înţelept. La o
privire mai atentă, însă, băgai de seamă că irisul parc-ar fi fost alcătuit din bucăţi zvâcnitoare de lavă albastră,
de lavă veche, a unui încă şi mai vechi vulcan, care se zbătea, de dedesubtul lavelor sale tresăltânde, ca de-un
de-a pururi cutremur, din arterele firii. Şi, din bucăţile mari de lavă albastră, când şi când, ţâşneau jerbe de foc,
12

rapide şi nestrunite, lovituri de foc date lumii - apoi, iarăşi, lavele se înceţoşau, se retrăgeau în ele însele, întrun părelnic somn. Pupilele ochilor nu se zăreau, din acestă forfotire de-albastru fierbinte, decât ca nişte puncte
aproape matematice. Presupusele buze de sub mustăţi începură să se mişte, să freamăte, gata-gata să stârnească
spumele albe ale părului din jurul capului, întruchipând o galaxie furioasă de alb - în noi şi-nverşunate
vârtejuri. Se auzi, ca dintr-o depărtare incredibilă:
-“Da, toţi câţi vă credeţi născuţi pentru această lume, şi vă opintiţi să fiţi ai acestei lumi, ba chiar să
stăpâniţi această lume, cu aroganţă, trufie şi brutalitate prostească - sunteţi nişte aristocraţi de noroi - atâta
tot - da-da… - şi vă stau în gât lumina şi îngerii ”
-“Dar…dar eu încă nu sunt născut…” - îngăimă Domnul X, cu sfioşenie nedisimulată.
-“Da, ai dreptate” - conveni, împăciuitor, vocea călugărului bătrân - “încă nu s-a născut acea mamă
care să aibă ambiţia şi curajul să te nască pe tine. Da-da-da…” - şi restul vorbelor se depărtă şi înfundă în
vârtejul de alb şi albastru, al ochilor, bărbii, mustăţilor etc. - pe care noi l-am numit „bătrânul”.
-“Eu nu sunt încă născut…” - stărui Domnul X, într-aiurea, ŞI LACRIMI MARI CÂT PUMNII
PORNIRĂ SĂ-I CURGĂ, NEFIRESC, CA UNUI CABOTIN, PE-O SCENĂ DE TEATRU
PROVINCIAL. Greşise scena, greşise vorbele, sau nu voise niciodată să apară pe scenă - de ce plângea,
oare, atât de aiuritor şi nestăvilit?
-“Nu iubeşti, deci n-ai cum să te fi născut! - tună, nemilos, bătrânul vârtej. Dar, drept e, că nici nu te-a
iubit cineva, nu te-a dorit şi visat cineva, într-adins - nu s-a înflăcărat nimeni de hotărârea de a te visa,
singura hotărâre prin care Cel-de-Sus dezleagă baierele nefiinţei.Nu, tu nu eşti născut - tu mamă n-ai avut să
te viseze şi dorească şi tată n-ai avut să te viseze şi hotărască… - întări bătrânul, metamorfozând, astfel, pe
loc, cu lovituri de bardă, cele mai aberante bâţâieli interioare ale Domnului X, într-o logică de beton cosmic.
Nu, tu nu eşti făptură, tu eşti un vis slab şi neîmplinit, un neisprăvit” - preciză bătrânul, brutal şi necruţător,
dar asta nu din răutate, ci dintr-o pornire metodică, dintr-o nevoie de lămurire, jur-împrejurul vorbelor sale ca pentru a nu se mai încurca una pe alta vorbele ce se vor spune, de acum înainte.
Şi, după ce se convinse că s-a făcut o minimă ordine în miezul şi-n jurul vorbelor, continuă:
-“În definitiv, nu chiar pentru tine a fost izbucnirea mea mânioasă, ci pentru ceea ce gândeai tu. Tu
credeai, tu, nenăscutule, biet nimeni, că poţi fi stăpân pe ceva din lumea de-aici şi de-acum. Nimic stăpân pe
nimeni! Când astfel de aberaţii apar în gândurile ce plutesc prin aerul acestei planete - e de datoria mea să
apar şi să pun ordine în lucruri. Măcar o vreme, măcar de formă. Da, e necesară măcar o formă cuviincioasă a
lumii ăsteia nebune…nebune, pentru că bună nu poate fi…pentru că nu este, încă. Nu este. Nu ESTE!”- apăsă,
cu îndârjire, bătrânul, ca să nu se nască vorbe fără rost, în legătură cu ce alegea el dintre cuvintele aerului deaici.
“-Înţelegi?” - insistă el, neîncrezător, încă.
Domnului X, brusc, nu-i mai curgeau lacrimi. Domnul X se pleoştise, nu se încă umilise-smerise. Prea
erau precis direcţionate bicele-cuvinte, prin ale căror lovituri de şfichiuri bătrânul călugăr silea bucata de aer să
se facă statuia unui sens anume. Se încumetă greu:
-“Înţeleg, dar mă doare cumplit…” - spuse el, de data asta copleşit, iar nu îmbufnat.
-“Să te doară. Din durere se nasc toate - şi iubirea, mai cu seamă iubirea, din durere se naşte. Am să te
fac să te naşti singur - pentru că am să te fac să vrei să iubeşti. Am să te fac să vrei să fii. Nu doar să te încurci
înot, printre blestematele de liane, Fiicele cele mai mici ale Bătrânului Diavol - care fac baie, odată cu tine, în
luciul oglinzii.”
-“De unde ştii tu, bătrâne, asta - ASTA?” - se trezi întrebând foarte clar, afectat de clar, Domnul X,
surprins, nemulţumit, ba chiar în apropierea mâniei. Şi şerpi i se zbăteau pe limbă, mai-mai să-l înjure pe
curiosul bătrân - trebuie să ştiţi că Domnul X nu înjura niciodată…
-“Ha-ha-ha…” - râse copios vârtejul alb-albastru. Ia uite ce s-a trezit! Da, mai sunt speranţe că te vei
naşte: dacă ai în tine atâta otravă - cine se pricepe, şi eu mă pricep tare bine - poate preschimba otrava, în
elixirul vieţii! Ha-ha-ha…” - îşi aminti, iar, bătrânul, de reacţia neprevăzut de puternică a Domnului X. “Da,
asta te miră!De unde ştiu eu despre faptul că tu te crezi tu, când tu nu eşti nimic?! Ei, chiar nu te-ai gândit că
orice oglindă trebuie stăpânită printr-o ramă? Că, altfel, şi-ar lua-o în cap, şi ar cuprinde, în minciună, lumile
toate, de prin toate cotloanele minţii Celui-Care-Face? Da, l-ar falsifica chiar pe El! Eu, da, eu sunt hotărâta
ramă, care temperez toate fărâmele, aşchiile, pulberile de început de oglindire!!!” - şi parcă se umflaseră
valurile oceanului albastru, de se făcuseră negre, cu scânteieri ameninţătoare, în mijloc şi de jur-împrejur.
Domnul X era puţin descumpănit, dar nu nelămurit cu totul:
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-“Adică, tu poţi să m-ajuţi să mă nasc fără mamă?” - voi el mai multă precizie în izbucnire şi-n
dezvăluire.
-“Da, dar niciodată singur: dacă tu vrei, eu te ajut să te naşti. Dacă nu, nici să visezi c-aş putea ceva fără
tine, pentru tine! Tu, tu şi numai tu hotărăşti cât de năvalnic e visul de tine: atât de nestăvilit, încât întreg
universul să strige: Nu se mai poate fără de el! - sau nu îndestul de presant, în aşa fel încât toate în univers să
nu te simtă decât ca pe-o gâdilitură, plăcută, nu-i vorbă, dar nu de tot serioasă şi îndemnătoare la mişcare, adică
aşa de puternică încât să le clinteşti pe toate de pe locul lor, să-ţi facă loc şi ţie. Ele vor spune: Mai e vreme,
nu-i nici o grabă, lasă… - şi, astfel, ţi-ai semnat singur, prin lipsa ta de convingere - moartea-încă-moartea
- întreţinând lipsa lor de convingere, prin lipsa ta de convingere…Îţi place cum curg degeaba vorbele?” întrebă, oarecum retoric, nemulţumit, bătrânul şuvoi alb-albastru. Şi reluă:
”-Să ştii că eu pot să scuip pe orice perete, să-l înmoi peretele, să-l risipesc în milioane de particule, să-l
dizolv - apoi să iau dinăuntru, de după ceea ce el, peretele, ascundea şi întemniţa, cu încăpăţânare prostească
- să eliberez orice şi pe oricine! - şi, apoi, tot scuipând, să chem înapoi toate particulele risipite şi să le încheg
la loc - să fac zidul la loc, de parcă, mereu, n-a fost decât Puşcărie de Zid…în calea luminii slabe-a căutării.
Că veni voba, Puşcăria este necesară, pentru a feri Paradisul de noi accidente. ...Ce ziceam?” - susură,
deodată obosit, bătrânul. Şi, înviorat, iarăşi:
”-Da, şi cum spuneam, Dumnezeu suflă asupra plămadei, eu scuip…Dar de născut, naştem, şi noi, şi
el.”
-“Da, înţeleg, înţeleg…înţeleg” - miji ochii Domnul X, gândindu-se parcă la altceva. Dar nu, el se
gândea, intens, tot la asta:
-“Cât eşti tu de stăpân pe viaţă şi moarte?” - se hotărî, în fine, să-şi îndemne buzele la osteneală.
-“Moarte…Eu pot să învii pe oricine, pentru că ştiu, tocmai de asta pot! - pentru că ştiu că nu este
moarte până la capăt, decât dacă tu nu vrei îndeajuns viaţa de-aici. Eu ştiu să ţin cu dinţii de firul cel de argint,
care te leagă pe tine, cel care-ai fi dorit spre aici - de cel rechemat, dacă, fireşte, ai fi apucat să fii chemat! - în
planul lumii Lui, lumea de dincolo de zăbreaua luminii. Firul ce te leagă pe tine, visatul şi iubitul, aici, de greul
pământ al corpurilor - de tine, cel care-ţi visezi zborul printre aştri, cât mai aproape de El. Eu îţi pot ţine în
frâu astralitatea ta diafană şi-ncinsă de doruri străine! Ţin cu dinţii de un capăt al firului de argint, şi cu mâinile,
repede-repede, prind celălalt capăt, şi, apoi, găsesc mijlocul între cele două capete - şi înnod, degrabă, acolo,
la mijloc. Înnod, da. Şi, astfel, nu se mai moare, de către cel care m-a chemat să-l ajut să mai întârzie aici. Dar,
fireşte, se satură, toţi, după o vreme - şi nu mai sunt atât de osârdnici chemători mie…şi-atunci, fireşte, las din
dinţi şi din degete firul de-argint - şi ei se duc unde sunt rechemaţi, fără să mai tândălească, fără să mai viseze
zadarnic - ci ştiind că-i aşteaptă muncă şi grabă şi-n partea cealaltă, unde-i zor asemeni, şi de-ntuneric, şi de
lumină…” - şi bătrânul aproape că adormea, lăsând pleoapele de tot peste lavele-albastre.
-“Şi cum e acolo?” - nu se putu abţine Domnul X, neliniştit că bătrânul adoarme.
-“Ei, ştii că eşti bine?!?” - tresări valul albastru-adormit pe jumătate. “Nici n-ai apucat să te gândeşti
cum să fii aici, şi mă şi-ntrebi de dincolo! Nu te obrăznici, că, ţi-am zis, e cel mai rău între cer şi pământ - nu
eşti nicăieri…” - se-ntoarse, din plecare, o clipă, vârtejul spre-adormire pornit.
Amurgul începea să fie ceea ce trrebuie a fi un amurg, ba parcă mai mult şi mai repede întunecător.
Domnul X nu-şi mai vedea nici mâinile albe, nici vârful nasului.
Şi, deodată, din plin întuneric, din locul unde, până mai adineaori, stătuse bătrânul vârtej alb-albăstriu
- acum începură să şerpuiască, spre Domnul X, nişte tentacule fosforescente, tremurând imens şi fantastic,
precum dansul unei caracatiţe stelare. Şi nu mai era în crâşmă, ci se suise pe ceruri, şi Domnul X prinse la
piept, cu dragoste şi jar, ghemul halucinant şi trepidant de şerpuiri şi încolăciri - şi, sfâşiat de o nostalgie
fulgerătoare şi deloc înţeleasă, dar tocmai de aceea, fermecătoare, precum un cânt de sirenă celestă - Domnul
X porni să danseze, întâi lent, elegant , măsurându-şi şi meditându-şi fiecare rotire, cu grijă - apoi, din ce în ce
mai repede, mai nerăbdător şi necruţător - se rotea cu caracatiţa stelară în braţe, ştiind (ca-ntr-un coşmar pe
care nu era în stare să-l oprească şi stăpânească, trezindu-se) că, la fiecare rotire, se prăbuşesc puzderie de
imperii şi de sisteme galactice…se strivesc, sub mişcările lui tot mai nervoase, parcă tot mai mult cuprinse de o
turbare mistică, omeniri şi destine şi…nu păşea, plutea peste ceruri fără de număr - dar îşi auzea paşii pe care
nu-i făcea aici - tropăind (neliniştit şi, totodată, îngrozitor de clar cadenţat, precum tobele unui trib excesiv de
războinic, atotdistrugător), tropăind, zdrobitori, peste oceane şi poiene sterpe de lumi…şi caracatiţa îi sugea, în
mijlocul vârtejului ei de beznă fosforescentă - toată voinţa i-o sorbea,, şi i-o transforma în mânie oarbă şi dor
sălbatic de prăbuşire…pe sine se ucidea? Sau, deopotrivă cu neştirea de sine, ucidea universuri?…Nu, aceasta
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nu era o caracatiţă, ci, în braţele Domnului X, se zgălţâia şi se zvârcolea, mai ucigător decât însăşi moartea, UN
ALT DOMN - UN DOMN SUMBRU, cu poalele şi cozile fracului imens zbătându-se haotic, pălălăind fără
nici o cumpănire, în dreapta şi-n stânga, înainte şi înapoi…iar şi iar…fără osteneală, ci tot mai turbat…iar şi
iar… şi părând, poalele şi cozile în spăimoasă rotire, a fi nişte tentacule umbroase de caracatiţă stelară… - un
domn pe care-l simţise pipăindu-i minţile cu febrilitate, în toate nopţile de încordare asupra cărţilor sufocante,
neînţelegătoare de spirit, ci doar batjocoritoare de tot…cum îi zicea, ei, cum îi zicea domnului care dansa în
jurul pereţilor din ce în ce mai umflaţi de disperare, în jurul luminii veiozei, ca un fluture cap-de-mort, stârnit
de prin colţuri de minte şi-odaie?…da, da, domnul Shiva…da, bată-l să-l bată, da, aşa-i zicea, phiii, cum de
uitase…Şi se rotea, şi pârâiau lumile toate, la fiece rotire, tot mai fierbinte rotire, şi tot mai întuneric se făcea în
univers - şi nu mai era rotire, ci nebunia dansului sacru se grămădise undeva în mijlocul …în mijlocul cui? Că
nu mai exista nimic, căruia să-i găseşti şi măsori mijlocul…era doar un uriaş fus, de foc întunecat şi nebun, un
fus care sfârâia tot mai strident, până se stinse sfârâitul într-un ţipăt strident…şi iarăşi, oglinda din nevăzutul
perete se sparse în cioburi…
-“Unde eşti, bătrâne cu ochii de lavă?” - strigă, într-un spasm disperat, de conştienţă, greu chinuitîncercatul în dans shivait, Domnul X.
Bătrânul nu mai era nicăieri.
***

CAPITOLUL IV. BOALĂ, BĂTRÂNEŢE, MOARTE, ASCEZĂ sau unde a greşit onorabilul domn Buddha
...-“Şi zi aşa, ţi-a spus că te naşte el, tăticuţul născător, hai? ha-hoa-hoac-hoac…” - întrebă vocea
Nevăzutului, o voce urâtă, orăcăită, sughiţată, piţigăiată şi atât de batjocoritoare, neîndurătoare…
-“Sunt …nu sunt… născut…eu nu m-am născut încă…lăsaţi-mă în pace…” - gâfâi, din greu, vocea
Domnului X.
-“Păi, n-a zis el că te naşte? Hai? Ha-hoac-hoac…” - parcă-i scrijeliră creierii cu o raşpă, vocea,
sughiţul şi râsul (toate deodată!) ale Nevăzutului.
-“Eu sunt bolnav! Lăsaţi-mă în pace!” - scânci, mic de tot, vocea Domnului X.
-“Ba eşti laş! Asta e! Laş! Bolnav? Ce-i aia bolnav? Bolnav este cel laş, care n-are curaj să se uite în
ochii MEI, ai MEI-HEI-HEI-HEI!” - încetă să orăcăiască, şi începu a mugi - Nevăzutul. ”Bolnav de
nenaştere! Ha-ha-hoac!” - îşi reluă vocea obişnuita tonalitate de broscoi râzăreţo-sughiţător.
...”-N-ai curaj nici să te naşti! Uăăă!” - aproape că vomită, peste Domnul X, Nevăzutul.
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-“Sunt bolnav!” - nu se lăsă descoperit Domnul X. Bolnaaaa-aa-aaav!” - şi văicăritul lălăit şi
stingându-se într-un picaj histrionic, al domnului X, căpătă aceeaşi nuanţă piţigăiată, pe care el însuşi o
categorisise drept “orăcăită”, la altul.
-“Bolnav pe dracu', bolnav de dracu'!” - reteză, iarăşi, mugetul vocii Nevăzutului.
“-Laş, laş, laş, laş! Asta, da!! Laşşşş!!!” - orăcăi, iarăşi, vocea glisando, sfârşindu-se într-un şuierat
ascuţit şi ameninţător.
-“Vreau să mor! Să mooor!” - miorlăi, prelung, vocea înstrăinată a Domnului X.
-“Mori pe dracu'! Ce, parcă moartea nu-i tot laşitate??? Laşitate, da! Numai laşii se-mbolnăvesc şi mor!
Moo-oo-oor!” - îl îngână, cu o furie şi ironie devastatoare, care parcă strâmba şi încovoia cuie, Nevăzutul.
-“Sunt bătrân, bătrââân…” - solicită, viclean, îndurare, sau doar o pauză de teatru (snobii îi zic
„antract”...), Domnul X.
-“Şi bătrânii sunt tot laşi! Laşii se prefac bătrâni, ca să nu dea seamă de nimic! Dar ia lasă-i să se
cocoaţe cum vor ei-unde vor ei, şi să vezi cum le trec toate bătrâneţele, şi se dau juni, atotputernici, atotştiutori,
atoatefăcători - şi despoţi - teroare!!! Da, al focului de juni!!! Ruşine! Huooo!” - mugi, din nou negruînvolburat, vocea.
-“Mă duc la mânăstire şi scap de voi! Scaaap-scaaap-scaaap...!” - miorlăi, neobosit, ca o placă stricată,
vocea de nerecunoscut, a Domnului X.
-“Scapi pe dracu'! Scăpăm noi, toţi, de tine! Numai laşii se duc la mânăstire! Cei drepţi rămân să dea
faţă cu mine! Şi dacă mor cu-adevărat şi cu onor, eu voi fi, da-da, ascultă bine, abia atunci voi fi obligat, prin
moartea lor în pragul casei mele, grămezi peste grămezi de luptători turbaţi-înverşunaţi - SĂ M-ARĂT LOR!
Eu, să m-arăt lor - DA! Dar numai lor, imbecilule! Ţine seamă de asta!” - şi vocea, cu un şuierat scurt ca un
plesnet furios, dispăru.
Şi un domn gras, cu ochii oblici, de pe scaunul din faţa Domnului X, un domn cu zâmbet de lemn sau
porţelan (oricum, un zâmbet nefiresc şi neplăcut), un domn pe care nu reuşise să-l vadă, în toiul canonadei
Nevăzutului, un domn ieşit parcă tocmai atunci, proaspăt, dintr-o baie de aburi - se ridică, îşi îndreptă ochii
oblici, se scuză politicos, cu o plecăciune asiatică, şi…nevăzut se făcu.
-“Buddha…da, Buddha, el a fost…” - mormăi, încă intimidat şi păstrând, nedesluşit, ceva din vocea
piţigăiată a fugii de sine, de până mai adineaori, Domnul X.
-“NU!” - auzi, din nevăzut, un răspuns scurt şi peste măsură de brutal, precum căderea cuţitului de
ghilotină, dat de o voce spartă şi cu reziduuri grele de furie.
Un braţ apărut din nevăzut se lungi peste fire, zbătându-se haotic spre înainte, ca un negru şarpe
constrictor, căruia tocmai i-a fugit prada de sub nas - şi izbi , cu o violenţă barbară, fereastra depărtată dinspre
cer, care zăngăni, ţipă lung şi în trepte, cu glasuri de cioburi reînnoite perpetuu, în game tot mai dezesperant
diversificate spre căderea deplină - şi lumina, iarăşi, se stinse, într-o beznă reculeasă, pe coridorul labirintic,
în care se metamorfozase, de mult, sala de crâşmă.
-“Trageţi şi obloanele!” - mai apucă să audă Domnul X o voce de tunet, care zgâlţâi binişor, din
temelii, toate trei lumile - şi, apoi, se scufundă, resemnat, şi el, în bezna ocrotitoare, dezlegătoare de orice
legământ şi răspundere. Neaşteptând să-l mai ajungă vreo voce ori vorbă din urmă. La ce bun toată trăncăneala
asta, în definitiv? Orice vorbă devine, pe nesimţite, o plimbare cu dricul.
***

CAPITOLUL V. IDEEA DE CUŢIT ŞI DIFICULTATEA CRIMEI
- sau cum te poţi plimba prin puşcărie, între afacere şi artă, avându-l
călăuză pe Cain
Nimeni nu-i nevinovat. Oricui i se pot dezvălui, într-o clipă, milioane şi milioane de păcate, de i sempăienjenesc privirile …numai păcate, peste tot numai păcate - şi tot curg păcatele, tot curg şi se-nmulţesc,
cu fiecare suflare, sufocant, ucigaş - şi-aşa apare dorul de Puşcărie. Îţi doreşti, cu-nfocată disperare, să ai un
loc de expiere (toţi uită că “penitenciar” vine de la “penitenţă”, adică de la necesitatea, dictată de propria-ţi
conştiinţă, de a-ţi plăti şi a-ţi tempera, prin suferinţă, păcatele, cele foste, dar, mai cu seamă, cele vizionar
întrevăzute - dacă nu de tine, atunci de cei ce-şi spun “binevoitorii tăi”…) - o, câtă nevoie simţi (sau trebuie
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să simţi - totuna!) de un loc unde să suferi, cumplit să suferi, aparent pe nedrept să suferi. Şi să-ţi dai seama
că, oricât ai suferi, tot nu e de ajuns, pentru a te întoarce la blândeţea şi uitarea senină a copilăriei. Numai
copilul nu se cere la Puşcărie - numai el, copilul, se cere doar la oliţă. Acolo îşi varsă el micuţul său amar cine ştie, rămăşiţe meteoritice, de pe drumul parcurs printre aştri, spre om, dinspre Dumnezeu…
Pe de altă parte, dacă nu te gândeşti prea mult la păcatul în sine (păcatul ca “filosofie a păcatului”, ca
metafizică voluptuoasă şi sterilă, teribil de uscată, o sahară a gândului care n-are ce face!) ajungând să-ţi
producă indigestii grave ale spiritului, ba chiar grave tulburări de vedere) - deci, dacă nu-l meditezi păcatul ci, pur şi simplu îl comiţi, îl “produci”, senin - ei bine, păcatul este chiar de dorit să fie “păcate”, cât mai
multe adică, pentru că începe, astfel, în multiplicarea sa în planuri cât mai diverse, deschise precum caliciile
florilor tropicale - să-ţi apară ca delicios - ba chiar teribil de delicios. Există opinii că toate codurile morale
care s-au făcut, se fac şi se vor face - nu sunt decât opera unor ipocriţi ordinari şi impotenţi fiziologici şi
psihici, cărora le pocneşte rânza de invidie, când văd cu câtă dezinvoltură se poartă şi trăiesc, într-o lume pe
care dumnealor, ipocriţii nevolnici, o tot jignesc cu denumirea blasfematorie de “vale a plângerii” - cu cât
avânt şi nemărginită poftă o înfulecă, înfulecă, fără nici cel mai mic semn de indigestie, tot ce lumea e pregătită
să le dea, din ugerele ei bogate, umflate până peste măsură. Ca şi faţă de o vacă ce vine de la păscut, mugind de
durerea umflatelor mamèle-atârnânde, pocnind de ascunsa lumină a laptelui - trebuie să-ţi fie milă de
preaplinul de daruri al lumii - şi s-o mulgi cât mai bine, pe dumneaei, lumea - s-o storci de tot ce poate ea da
(chiar şi de ceea ce n-ar prea vrea să dea - şi gurile rele numesc “vicii” şi “pidosnicìi”…). Nu fi prost (prost
gospodar al lumii acesteia, prost gospodar, mai ales, al puterilor tale de absorbţie a lumii) - şi serveşte-te fără ruşine! Ce e ruşinea, în definitiv? O prejudecată! Atât! A zis cineva că de cutare lucru, sau gest - trebuie
să-ţi fie ruşine…Şi dacă nu-ţi e, ce, se cutremură munţii? Nu se cutremură, ci stau în picioare, bine mersi!
Atunci? Eiii…Ipocriţii, filistinii - comozii, în definitiv. Păi, ca să sorbi, să horpăi, cum vrei a zice - supa
groasă de la banchetul perpetuu al lumii - îţi trebuie forţă de vlăjgan, nu glumă - şi sănătate de fier - chit că
ţi-o ruinezi, în efortul susţinut de a exploata, mai judicios ori mai puţin judicios, vestigiile de abundenţă ale
Lumii-Capra Amaltheia…Dar măcar ţi-ai ruinat sănătatea într-un scop nobil, mă rog - ţi-ai ruinat-o pentru
ceva - nu ţi-ai pierdut-o prin prea îndelungată şi fricoasă nefolosinţă! Nu-i aşa că nu-i nici o scofală s-aştepţi?
Ce s-aştepţi? Mântuirea? Dacă nu te arunci asupra lumii, dacă nu stinghereşti lumea din meditaţia ei tembelă vei fi mântuit? Dar dacă nu ? Dar dacă Dumnezeu chiar te va trage la răspundere:”Măi, nepricopsitule, Eu team trimis în lume, jos, să Mi-o iubeşti din toate puterile cu care tot Eu te-am înzestrat - şi tu Mi-ai făcut-o
de ruşine, lăsând-o virgină, ca pe-o urâtă şi ca pe-o nepricopsită? Nemernicule! Lasă că te fac Eu să
plăteşti blasfemia faţă de Fata Mea - Lumea!!! Că n-ai fost în stare s-o faci Femeie!” Ei? Ce-ai mai putea
zice? Nimic - căci totul ar fi fost un lucru consumat - te-a trimis Dumnezeu nu s-o admiri respectuos, ci s-o
ari, s-o semeni, să-i strângi roadele şi să te bucuri de ea, şi ea să se bucure de tine…Şi tu - nimic - <<lemnTănase>>! Nu ştiai, oare, că Dumnezeu <<îi scuipă din gura sa pre cei călduţi>>? Hei?
Cum s-o-ntorci, ca să fie bine şi să nu greşeşti? Să nu greşeşti prea mult - că de greşit, oricum vei
greşi, căci, deocamdată, eşti JOS - nu meriţi viziunea de SUS. Şi dacă n-o meriţi, nici nu-ţi dă nimeni
certitudinea, garanţia - pentru nimic din câte faci şi vei face aici, pe pământ.
*
Stând în beznă, toate aceste gânduri îl podidiseră pe Domnul X. Era bezna Puşcăriei. Nu-şi mai amintea
deloc, absolut deloc, cum ajunsese aici, de la Crâşmă. Dar era aici, în Puşcărie.
-“Predestinare?” - se întreba Domnul X. Şi nu-i răspundea nimeni - nici el însuşi, nici puşcăriaşul ce
stătea, în puţina lumină din celulă, cu spatele la Domnul X şi-n genunuchi, vomând spornic. Şi voma care-i
curgea din gură, înspumată, se-mpletea, jos, pe podeaua de beton a celulei, cu urina gălbui-roşcată, la fel denspumată, ce i se scurgea într-un şuvoi din ce în ce mai gros, scurs pe cracul pantalonului de pe piciorul drept.
Atmosfera celulei de Puşcărie, dacă vrem să dăm măreţie nimicniciei - se asemăna cu clarobscurul,
sumbru şi misterios, din care se-nchegau, spre lumina vanităţii deşarte şi triste, chipurile lui Rembrandt.
Harmensz van Rijn. 1606-1669. Pictor şi gravor olandez, născut la Leiden. A pictat-o pe Saskia goală, făcând
baie - şi pe doctorul Faust, bâjbâind, de zor şi cam tâmpiţel, înspre Diavol. Ce-aţi vrea să vi se mai spună,
pentru a polei o imensă vacuitate de sens, o dezesperantă, eternă victorie a ternului?
În tot acest timp al reflecţiilor de autoîncurajare (care dădeau, ca efect, o desăvârşită, scheletică
disperare) - cel îngenuncheat nu spre icoane, ci cu faţa întoarsă către laviţa sa mizeră - continua să-şi
deverseze umorile-i arhiabundente, încât, o clipă, în mintea Domnului X străluci frica animalică de un potop
scârnav, şi apucă să se gândească de ce Dumnezeu, sau cine-i responsabil pe-aici cu lumile şi destinele,
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hărăzeşte unor oameni, Fii de divinitate, în definitiv, şi ei - o moarte indecentă şi jalnică - iar altora, nu se
ştie prin ce merite ale lor, sau capricii obscure ale divinităţii, li se rezervă, pompos, moartea glorioasă, umflată
de jalea, reală sau trucată - dar, cantitativ, cel puţin, jalea şi prinosul de lacrimi ale mulţimilor…Şi, furios pe
această divinitate nu doar nedreaptă, dar şi atât de dizgraţios capricioasă, Domnul X formulă, în gând,
următoarea interogaţie:
-“De ce-o fi trebuind eu să suport şi prostia, Lui sau Ei?! - ...şi capriciile prostiei - Lui sau Ei? Există o
prostie pasivă, inofensivă, care se rumegă, în linişte, pe ea însăşi. Dar această prostie capricioasă, expansivă,
care vrea să-şi pună la picioare întreaga lume, cosmosul - să-i facă toţi sluj şi să-i întoarcă, pe toţi, pe faţă şi
pe dos, aşa cum vrea momentul acela al rotirii ei sterile şi neghioabe - această prostie capricios-divină - fără
nici cel mai mic merit sau reală strălucire! - e prea mult pentru mine…”
Apoi, de undeva, un glas periculos de sobru, periculos, totodată, de melodios, de parc-ar fi venit de pe
strune celeste - dar, tocmai pentru că părea venit pe căi nonterestre - ascunzând capcane infinite de ironie
amară, spuse:
-“Dar El, sau Ea - Ea, sau El - înseamnă Creatorul. Sau, mă rog, Creatoarea: atot şi atoată…”
-“Netot şi netoată” - îngână, prompt, un alt glas, necioplit, monoton şi pe trei sferturi adormit - dar
sfertul neadormit hohotea şi mugea şi necheza, de râsete şi chicote şi… “Închide-ţi ochii…înghite-ţi ochii…” psalmodie un demon ghiduş şi neserios.
-“Dar chiar hotărâsem…hotărâserăm”
-“…râserăm…” - chicoti o voce, parodiind pioasa corectură gramaticală - iar ideea pe care Domnul
X o începuse şi pe care o considerase, în focul logosului său, fundamentală şi monumentală - se pierdu în
neatul cel veşnic.
Ochii Domnului X întâlniră, deodată, viziunea, aproape macabră, a două obiecte (de altfel, banale în
orice locuinţă de recluziune forţată): hârdăul şi ulciorul de apă - unul lângă altul, ca două memento-uri ale
aceleiaşi realităţi, văzută din ambele părţi, simultan.
-“Iată alpha şi omega - metafora Dumnezeului creştin…” - murmură, pe jumătate amuzat, sub zaţul
de furie, Domnul X. “În hârdău se reciclează, mereu, ceea ce aduce ulciorul. Ulciorul, pe de altă parte, se
umple de nostalgia proiectivă a hârdăului, spre care năzuie, necontenit, conţinutul său pur…Raiul şi Iadul,
eternele lesbiene cosmice, care se presupun, reciproc şi steril… Iar pentru că mirosul din hârdău este atât de
pestilenţial, eu voi bloca acest minunat circuit, vomând în ambele - şi-n hârdău, şi-n ulcior…fără
remuşcare…şi fără viziune de perspectivă…”
În momentul acela, Domnul X zări ceva ce atârna dintr-una din mâinile (mai exact, scurgându-se spre
podea - căci totul, în tovarăşul său de celulă, sugera acvaticul - printre degetele păroase) ale închinătorului
la propriile-i umori sacre. Un cuţit rudimentar, parcă nu din metal, ci dintr-un silex al primelor epoci de crimă
şi trudă ale umanităţii celei splendide şi ingenioase. Nu lucea, deci nu din surplus de lumină îi atrase, acel
obiect, atenţia Domnului X - ci era mai întunecat decât întunericul din jur. Şi exprima cel mai primitiv şi
exasperat de neputinţă urlet pe care şi l-ar fi putut imagina cineva, în condiţiile muţeniei absolute din celula
aceea jalnică din macro-jalnica Puşcărie (de fapt, cine putea şti dacă era Puşcărie - sau locuinţa firească a
omului?). De fapt, acolo, spre umeda podea (din ce va fi fost făcută? Parcă era făcută din tot negrul şi
înlăcrimatul jeg cosmic) - nu atârna un cuţit, ci însăşi IDEEA DE CUŢIT - de câte nesfârşite milenii
strigându-şi neputinţa retragerii în nefiinţă şi nevinovăţie? Un urlet continuu, de fiară continuu hărţuită spre
CRIMĂ - acompaniat de gemetele tuturor victimelor, consecinţe ale neputinţei auto-aneantizării a ceea ce
fusese proiectat şi creat spre nimicire absurd de continuă, cu obstinaţie sardonică, de o divinitate, ea însăşi
vinovată de TOATE CRIMELE IMAGINABILE.
Ce-l supăra într-atât pe Domnul X, încât auzea (nu se ştie dacă în sensul propriu, sau într-o metaforă a
auzului) toate aceste grozăvii? Îl exaspera, până la tragedie, însăşi forma cuţitului, însuşi faptul că cineva
gândise această formă. Alungirea sumbră şi ofensivă, sfârşită prin agresivitatea isterică a vârfului - era
motivul deznădejdii sale: dacă existase cineva, nu importă când, care să fi simţit nevoia de această FORMĂ, şi
dacă, ulterior, alţi oameni - ceilalţi oameni - acceptaseră, primiseră în familia lor de gânduri şi idei - ideea
de Formă Alungită, cu isteria violenţei ultime, fatale, la vârf - totul era pierdut pentru omenire.
-“Eşti nedrept, tinere!” - exclamă cineva, lângă mâneca stângă a Domnului X. Întorcându-se cu
profilul, Domnul X zări lucirea vag-argintie, cu tulburi reflexe, ca ale unei bălţi de cositor şi mister - şi o
umbră mişcându-se în unda oglinzii. În primul moment, i se păru o liană care se contorsiona - apoi, îşi dădu
seama că, fără a-şi explicita chipul (semăna, conturul, cu cel al feţei Domnului X, dar mai mult nu se clarifica
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nimic) - făptura din oglindă era un om de umbră şi drojdii de-ntuneric, un om foarte tulbure, ca şi cum nu era
deloc convins că forma umană a arătării ar fi cea mai convenabilă apariţie a sa posibilă - un om tulburat,
excesiv de sensibil, vibrant de sensibil, care-şi freca, de zor, mâinile, de parcă tocmai încheiase(sau foarte de
curând încheiase)o bună afacere. Domnul X dădu să spună ceva ales şi foarte demn, dar chipul cu reflexe de
cositor i-o luă înainte:
-“Stimate domn, aş vrea să punem lucrurile un pic la punct, să le aducem, cum apune franţuzul, <<à la
raison>> 1. În definitiv, va trebui să recunoaşteţi că însăşi divinitatea proclamase, încă de la Facerea Lumii, că
nu se poate dezvirgina nimic, printr-o linie rondă. Şi că penisul cu Formă Ascuţită este rădăcina vieţii terestre“.
Domnul X ar fi preferat de o mie de ori asexualitatea terestră, sau, încă mult mai bine, polenizarea,
îmbrăţişarea aeriană a pufului de păpădie - în fine, orice mişcare şi consecinţă blândă şi tandră a mişcării
plutitoare - ar fi fost preferabilă acestei oribile stări permanente de veghe ascuţită, veninoasă, ucigaşă.
Domnul X se gândea la paradis ca la miriade de linii curbe, inofensive - la lucruri care nu trec unele prin
altele, unele împotriva altora - ci lucruri care se întâlnesc, se adulmecă prietenos şi reciproc şi se sărută,
contopindu-se într-o plutire universală. Somnul, visul - aceasta era starea pe care odorea Domnul X s-o
reveleze exclusiv divinitatea. De aceea şi spuse, oarecum tărăgănat, şi foarte cumpănit, dar încetineala vorbirii
masca, foarte bine, şi efortul de a se adapta la ciudata limbă, în care-l silea şi invita, totodată, interlocutorul din
umbra băltoasă a oglinzii:
-“O divinitate care tolerează forma ascuţită - are în ea demonismul agresiv şi insurgent întru
distrugere. Şi, de fapt, atotdistrugere, până la jalnica sinucidere. Sau este de-a binelea Demon” .
Străinul Fără Chip, din balta de cositor stângistă, stătu o clipă în cumpănă, apoi, cu o politeţe
neaşteptată, articulă, cu o grijă exagerată pentru un protocol inutil:
-“Vreţi să spuneţi, nu-i aşa, domnule, că Dumnezeu cel adevărat trebuia să smulgă din mâna lui Cain
orice obiect alungit, greu aplecat şi neprietenesc aplecat către cineva - altcineva. Abel sau oricine altul sau
alta. Un Dumnezeu care a permis lui Cain să pună mâna pe ceva alungit - este la fel de fals Dumnezeu ca
acela care a inventat şi a revelat, pentru un Cain viitor, forma alungită. Nu-i aşa, domnule?” - îşi prelungi, cu
insistenţă, solicitudinea, Faţa Nevăzută. Domnul X profită, şi se relaxă într-un expozeu academic:
-“Da, da - pur şi simplu, Dumnezeu este responsabil de apariţia Formei Alungite. Pur şi simplu,
Dumnezeu nu avea dreptul să se mai numească Dumnezeu - din momentul în care-i trăsnise prin cap Forma
Alungită. Şi dacă o mai şi promovase către realitatea concretă şi grosolană, către violenţa pasivă şi imediat (în
imediateţea istoriei originare) ofensivă - ei bine, acesta se demascase ca fiind Diavolul. Da, lumea a început
sub semnul visului rond - dar a continuat sub semnul cuţitului-AS-cuţitului…”
-“-Vai, ce joc de cuvinte încercaţi!” - exclamă Chipul Nelămurit, dar cu un asemenea ton, încât nu-ţi
dădeai seama dacă făcea un compliment, sau era revoltat de cele auzite. Domnul X nu dădu importanţă
intervenţiei - şi continuă, cu ochii mijiţi, încordat să nu piardă vizunea şi firul demonstraţiei:
-“Lumea începuse sub semnul lui Dumnezeu - pentru a continua să existe, triumfal şi deşucheat, sub
semnul Demonului” .
Domnul X începu să aibă (sau să capete) senzaţii speciale, în bezna celulei, printre sacadele de vomă
indiscretă şi cele de micţiune discretă, şiroind şi susurând încă nepericulos, peste tot, spre toate colţurile de
beznă ale celulei. Domnul X se considera în gardă perpetuă, perpetuu silit la apărare, iar nu la iubire - atâta
vreme cât în lume mai exista Forma Alungită. Şi exprimă înafară, credinţa născută înăuntrul său:
-“Nu poţi iubi pe cineva care vine spre tine prin alungire, pentru că nu poţi şti cât se va alungi, sau chiar
bănuieşti că se va alungi peste tine, în detrimentul tău. Femeia nu-l iubeşte pe bărbatul care vine spre ea ascuţit
…”
-“Credeţi?” - fu remarca, placidă, fără urmă de ironie, a Neclarului din reflexele bălţii de staniu.
-“Da, cred - femeia are în ea, plantat de contactul ei primordial cu Demonul, gustul de cenuşă al
neantului: deci, femeia nu-l vrea pe bărbat, ci se lasă sedusă şi aneantizată de către Demon“.
-“Credeţi?” - se auzi , din nou, ca un ecou al primei întreruperi, vocea din oglindă.
-“Da, sigur că cred, cum aş putea să nu cred, ceea ce aşa este?”
-“Deci, Ascuţitul vine întru moartea şi desfiinţarea ta - spre înfiinţarea lui?” - intră iarăşi în fluxul
gândurilor Domnului X, umbra.
1

-Dialogul următor avu loc într-o limbă foarte ciudată, complet necunoscută Domnului X, dar pe care Domnul X o învăţa
formidabil de repede, pe timp ce conlocutorul său îl stimula şi-l angaja în dialog.
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-“Nu, nici măcar: Forma Alungită nu se înfiinţează, poartă blestemul neînfiinţării, al nefiinţei perpetue
- căci, alungită fiind, nu se mai poate opri niciodată, din ofensivă, şi, deci, nu are când să se aşeze, să se
conştientizeze pe sine, deci să se înfiinţeze. Nu, Forma Alungită este însuşi neantul într-o constantă dinamică
sinucigaşă. Faceţi ca ascuţişul să devină bont, ba chiar rond - de ce nu - SFERIC! -şi, abia astfel, veţi da
şansă existenţei - îl veţi dezrobi şi descoperi pe Adevăratul şi Unicul Dumnezeu.
Se auzi un hârâit-zăngănit, ca şi cum oglinda s-ar fi pregătit să se spargă, sau Neclarul oglindit şi-ar fi
curăţat vocea - şi din nou se auzi:
-“Dar, dacă prin Forma Ascuţită, nu se înfiinţează nimic, înseamnă că Crima însăşi nu are fiinţă reală,
nu există.” Surprins de atenţia cu care Umbra Neclară îi urmărise raţionamentul Domnul X răspunse:
-“ Da, nu există, dar tocmai prin inexistenţa ei dominantă până la exclusivitate, barează calea a orice şi
a tuturor spre existenţă.”
-“Deci, după opinia dumneavoastră, crima nu înseamnă, în sine, nimic - dar tocmai pentru că nu
înseamnă ceva - şi opreşte pe toate să însemne ceva, de frica ei - ea este odioasă” - formată cuvintele, foarte
ceremonios şi prevenitor, Umbra de Staniu!
-“Exact! - exclamă bucuros, Domnul X, fără să-şi mai bată capul dacă Cel Umbros îi continua
raţionamentul, sau, pur şi simplu, îşi bătea joc de el cu cruzime şi e îndelete.Şi Umbrosul continuă prevenitor şi
“ex cathedra”:
-“Deci, crimă este ceea ce nu este şi nu dă voie nimănui să fie. Iar anti-crimă este când orice este, şi
deschide balul generos(fără să ştie nici o clipă că este generos) al existenţei tuturor.Am înţeles eu bine?” - se
interesă Umbrosul.
-“Da, perfect.” Fu rândul Domnului X să-şi cureţe, hârâit, vocea - şi urmă, parcă în transă, ca un orb,
cu ochii proiectaţi fix, drept înainte, arşi de fanatismul ideii: “Şi atunci, Dumnezeul de pe Sinai este Dumnezeu
doar în măsura în care îşi respectă propria definire:<<Eu sunt cel ce sunt>>?”
-“Nu” - spuse politicos şi tărăgănat Umbrosul, de parcă i-ar fi cerut domnul X părerea şi de parcă
singurul rost al acestei lumi ar fi fost taclalele filosofice.”Acela nu este Dumnezeu, care începe orice frază cu
Eu. Doar dacă va spune vreun Dumnezeu: <<Voi, toate , sunteţi - şi binevenite să fiţi în fiinţă, căci doar prin
voi, cu smerenie, mă strecor a fi, să mă bucur de voi-existentele!>> - atunci, Acela va fi, şi numai acela,
Dumnezeu.” - şi Umbrosul făcu o pauză intenţionată.”Am formulat bine, exact…?” - întrebă el, cu maximă
acurateţe a glasului.
-“Sigur”. Domnul X nu se mai mira de nimic - deci cum s-ar fi mirat de asemenea ajutor într-ale
logicii? “Da, Dumnezeu este cel mai smerit lucru ce se poate închipui, şi doar aşa El poate fi Dumnezeu,
înfiinţâdu-le pe toate, şi dispreţuind - e doar o vorbă, Dumnezeu nu poate dispreţui, ci doar iubi - să zicem,
deci, doar de dragul discursului: şi dispreţuind, El, Dumnezeu - persoana întâi” .
-“Deci, ziceţi dumneavoastră, Dumnezeu nu poate fi, în nici un caz, un gramatician atât de prost, sau
nediplomat, încât să se plaseze la persoana întâi. Dumnezeu ar fi, conform logicii dumneavoastră … chiar, ce
persoană, dacă nu poate fi, în nici un caz, prima - EU?” - se ridică vocea curioasă, dintre frământatele (de
râs?) liane din bezna tot mai tulbure a oglinzii. Domnul X şovăi, pentru o clipă:
-“Dumnezeu este cucernica şi iubitoarea persoană a treia...” - dar Domnul X se revoltă singur,
împotriva propriilor afirmaţii: “Ba nici măcar, nici măcar! Dumnezeu este o inventată a patra persoană, cea
fără persoană … personală…”
-“Foarte bine, foarte bine…”, dădu din cap, încuviinţător, Umbrosul - şi, de data asta, Domnului X nu-i
scăpă ironia, dar nimic nu-l mai interesa decât să-şi termine detectivistica logică:
-“…ci doar bucuroasă că celelalte persoane există. Şi iubindu-le existenţa lor, A Patra Persoană poate
pluti într-o semi-prezenţă, semi-fiinţă, total dependentă de fiinţarea celorlalte…”
-“Vai, ce filosof, ce filosof…!” - se sclifosi, în ipocrită admiraţie, Umbrosul, dar Domnul X îi dădu
înainte, simţindu-se, tot mai mult, ca un predicator inspirat, cocoţat la o imensă tribună, de la care, parcă,
însufleţea popoare întregi ale universului fără de capăt, ridicându-le, trezindu-le împotriva morţii:
-“…Doar Hristos care spală, cu smerenie desăvârşită, picioarele tuturor fiinţelor, prin spălarea
picioarelor apostolilor săi - poate fi şi chiar este Dumnezeu - şi iubirea lui neprecupeţită prin nici un
legământ, ci doar revelatoare de Fericiri - este fiinţa plutită dumnezeieşte - deci semi-întrezărita finţare
dumnezeiască…”
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-“A apărut şi personajul-fără-personalitate Hristos… - da, foarte bine, foarte bine” - se auzi mârâitul
încântat din oglindă. Domnul X ridică glasul, profetic - încât până şi întorsul cu faţa spre propria-i scurgere de
melancolice umori, aproape că dădu să tresară - dar, se pare, se răzgândi…:
-“Dumnezeu cel Adevărat nu face negoţ şi afaceri cu omul! Dumnezeu face Artă!“
-“Dumnezeu face Artă! O, Dumnezeule care faci Artă! Osana! Osana! Sublimul Artist, Divinul Artist!
Dumnezeule, fă CACA, fă ARTĂ!” - aproape că urlă de încântare, dar urlă în şoaptă, Umbrosul…
-“…Dumnezeu se desfiinţează pe Sine, ca Sine - pentru a în-fiinţa lumea…”
-“Sublim, sublim!” - şopti, ispititor, Umbrosul, parcă lipit de urechea domnului X, parcă vârât în
urechea, ba şi în creierul Domnului X - care continuă, la fel de vizinar, tot mai impresionat de priopria-i
voce:
-“…pentru a pune în Fiinţă Lumea, da - şi prin fiinţa ei, şi numai prin fiinţa ei - Artistul sacrificat
EXISTENŢEI!Şi nu poţi exista decât negând Forma Alungită a demonicului Eu! Recunoaşteţi!” - urlă, acum,
de-a binelea, şi nu în şoaptă, Domnul X - iar ecoul maliţios :
-“Recunosc orice…”, torcea el, felin, “cum să nu recunosc? Se poate?” - şi se auzea un hohot
îndepărtat, ca al unor mulţimi dintr-un teatru imens, într-o seară târzie, de primăvară…Transa Domnului X
continua:
-“…pluteşte serafic peste toate - şi plutirea lui inexistentă în realitate - este izvorul tuturor
existenţelor imaginabile şi inimaginabile. Slavă Ţie, Dumnezeule inexistent, a toată existenţa! Tu, care nu poţi,
pentru că nu trebuie să fii Tu - şansă a existenţei celei de-a patra persoane, cea invizibilă, prin care noi,
persoanele vizibile - EXISTĂM! Slavă Artistului, singurul Dumnezeu Adevărat!”
-“Slavă, slavă - Aliluia, Aliluia” - se oglindea, rasolită şi ridiculizată, transa frazeologică a Domnului
X - care închise ochii, ridică braţele către cer, ca un vizionar sadea, prorocind sfârşitul ineluctabil al acestei
lumi păcătoase în exces:
-“Feriţi-vă de afaceriştii, care obligă la legămintele-testamentele inexistenţei, ale neantului! Dumnezeu
nu are ce da decât inexistenţa lui - doar aşa creând existenţa a toate! Deci, testamentul nu are ce căuta în
meseria de Dumnezeu: laşi tocmai nelăsând nimic…” - îşi intră în voce de predicator ambulant şi mediocru,
Domnul X.
-“Ce logică, ce logică - o splendoare…splendoare de logică…” - ricană, în ecouri, Vocea Umbrită de
liane - şi vocea Domnului X păru, dintr-odată, înhămată, straniu, cu absolut tot ce spunea şi cum spunea înhămată, sclavă biciuită de biciul ororii ironice a Vocii Batjocoritoare:
“… - adică lăsându-te pe tine, în toţi, sacrificându-te pe tine, pentru a fiinţa fiinţele - pentru ca
FIINŢA să fie…”
-“Ce titan al gândirii, ce titan tautologic, imens titan al gândirii umane, curat umane… - zace aici, în
această sublimă Puşcărie…” - şopti, înecată, Vocea, apucată, parcă, de un sughiţ interior…
-“…cu adevărat, neprecupeţit de precupeţii-demoni <<testamentari>>…Hristoase inexistent, care mi-ai
dat existenţă (dar, deja, tot ce spunea Domnul X era în gravă pierdere de viteză a semnificaţiei, se întunecau
cuvintele unul pe altul, dar Domnul X nu băga de seamă şi continua neabătut şi absurd, groaznic de penibil…)
“…mă rog inexistenţei tale, pentru a întări existenţa - dar nu a mea: cel care pentru sinele său EU se roagă,
pentru neantul CRIMEI - pentru Forma Alungită a Cuţitului se roagă! Roagă-te numai pentru alţii, doar aşa
îţi vei respecta fiinţa, adică pe desfiinţatul-autosacrificatul Dumnezeu-Hristos, întru atoate-existenţa! Cum ştie
Hristos să se sacrifice, dacă nu are fiinţare? Abia acesta este misterul divin, despre care să încetăm să vorbim!
Căci am păcătui, prin faptul că am vorbi despre ceea ce nu ştim, afirmând că ştim…”
-“Da, da” - şuieră, fără menajamente, de data asta, Vocea Umbrei…
-“…aducând în noi, astfel, Forma Alungită a agresivităţii fără plutire rondă - prin afirmarea
neantului-EU!”
Domnul X auzi susurul lin al umorilor miasmice care curgeau din cel Fără Faţă.
”Probabil el este Dumnezeu - care doar dă dintr-însul, şi nu ia…De ce, atunci, nu l-oi putea eu iubi
pre el?” - aproape că behăi psaltic Domnul X Şi, ajuns, iar, în pragul somnului istovirii, eroicul domn X îşi
zise, cu ultimele pâlpâiri de conştiinţă: “Pentru că acesta îmi cârneşte mie nasul din loc, şi vrea să-mi smulgă
din stomac voma, cu de-a sila…Nu, când vezi pe cineva vomând, să ştii că nu l-ai găsit pe Dumnezeu. Nici el,
nici eu…” - şi căzu, biruit de propria-i elocvenţă.
Faţa Maestrului Paganini (cel care părea că se scurge…îngenuncheatul cu spatele la Domnul X şi cu
faţa spre altarul laviţei de Puşcărie şi al urinării libere…) - da-da, faţa Maestrului se întoarse, veselă şi
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alungită, ameninţătoare prin veselie şi alungire, cu gura strâmbă de râs perfect uscat - spre sforăitul sonor al
Domnului X, care căzuse la datorie, pe laviţa dimpotrivă. Închidere, închisoare perfectă…
Şi, sincronizat cu sforăiturile Domnului X, se auzi, întâi, scrâşnetul (măreţ şi derutant) al crăpării unei
oglinzi imense - apoi se auziră căzând, într-un ritm solemn şi batjocoritor, una câte una, bucăţile oglinzii dar, de data asta, căderea se producea raţional, supravegheat şi supervizat - de parcă cineva anume lua, una
câte una, bucăţile oglinzii, şi le arunca, cu o socoteală anume, plantând, parcă, în fiece colţ al Marii Puşcării,
puieţi de OGLINDĂ.
***

CAPITOLUL VI. S-A ÎNTÂMPLAT PE STRADĂ
„-Femeia-i o otravă!” - şuieră Domnul X.
„-Otravă…? O otravă dulce, vrei să spui?!” - gunguri conlocutorul Domnului X.
„-Otravă, otravă, otravă…” - repetă, ca-n transă, Domnul X, către un trecător, pe care nu-l cunoştea
decât de vreo zece minute, şi cu care nu avea nimic în comun, decât că se hotărâseră, amândoi, s-o pornească,
pe stradă, în aceeaşi direcţie - şi anume, spre un parc, pe care-l ştiuseră, demult, amândoi, şi-acum parcă se
mutase din loc, nu se ştie unde.
„-Ce-aştepţi de la o otravă, decât moartea - sau, măcar, nişte crampe insuportabile…?!” - continuă,
cavernuos, melodramatic, Domnul X.
„-Hai să zicem că-s suportabile, dar nesuferite” - zise, împăciuitor, Străinul întâlnit pe stradă. „Cât de
săracă şi neatractivă ar fi lumea, fără zâmbetul unei femei frumoase…”
„-Poncife!” - aproape că ţipă Domnul X. “<<Cât de săracă şi>>…Stupid! Lumea e săracă şi
neatractivă, în general, darămite când te chinuie o femeie, mai rău ca o măsea! Din pricină că ne zgâim, ca
tâmpiţii, la femei şi numai la femei, nu mai avem vreme să ne uităm la lume, să vedem măcar bruma de
frumuseţe, pe care am mai lăsat-o, noi, ucigaşii şi distrugătorii a toate, în această lume! Cât de frumoasă va fi
fost la început lumea, dacă acum, după atât amar de vreme de când omul tot strică, distruge, desfigurează, tot ai
mai putea găsi ceva frumos în lume, chiar foarte multe lucruri frumoase, dacă nu ne-ar fi dat Nu-Ştiu-Cine
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blestemul ăsta, să ne lăsăm hipnotizaţi, ca ultimii cretini, de nişte manechine cu maţe, cu excreţii la fel de
puturoase ca ale noastre - dar pentru care s-a dat undeva decret să fie zeificate, beatificate, de către
nevolnicul, neajutoratul, trădatul de divinitate, prostitul bărbat…”
„-Hai, hai, lasă, nu-mi vine să cred că eşti misogin! Ce baftă pe mine, să mă întâlnesc astăzi, când toatemi mergeau bine şi tocmai ieşisem, de bucurie, la plimbare, cu un misogin! Omule, uită-te la femeia aceea,
care tocmai trece pe trotuarul din faţă…”
„-Slăbeşte-mă, stimate domn! Vrei, neapărat, să mă faci complice al idioţeniei dumitale!” - strigă, cu
grosolănie jucată, Domnul X.
„-De ce ţii neapărat să mă jigneşti?” - îl întrebă, calm şi compătimitor, Străinul trecător. „Şi-aşa eşti
atât de nefericit şi de singur, dacă urăşti jumătatea cea mai frumoasă şi interesantă a lumii…”
„-Ce ştii dumitale despre lucrurile interesante ale lumii, dacă, de cum ieşi pe stradă, nu te uiţi decât
după fuste! - iar când te-ntorci acasă, nu te mai poţi concentra asupra a nimic, căci îţi recapitulezi, ca un
nebun, în minte, femeile pe care le-ai întâlnit pe stradă - probabil încercând din toate puterile, să-ţi expui
chipurile lor, în muzeul imaginaţiei dumitale, exact în ordinea apariţiei lor în faţa ochilor dumitele stupizi,
cărora nu le poţi pune lesa raţiunii, când îi porţi pe stradă…”
„-Uşurel-uşurel, să nu exagerăm, stimate domn - iubesc femeia, oriunde i-aş vedea frumuseţea apărând
- dar nu sunt nici nebun, nici obsedat, cum îţi place dumitale să turui într-una. Ce-i rău în a privi spre un răsărit
de soare sau spre o femeie? Abia dacă nu faci asta, devii mai meschin şi mai rău…ca dumneata…”
„-Ce legătură poate avea, în mintea dumitale pătrată, un apus de soare cu o femeie?” - izbucni arţăgos
Domnul X. „Oare te gândeşti când vorbeşti? Să pui lumina soarelui născând - la acelaşi rang cu vestitoarea şi
aducătoarea tuturor confuziilor şi nenorocirilor din lume…a tuturor pierderilor de timp!” - exclamă
triumfător, ieşit parcă din labirint, Domnul X.
„-Ce să-ţi spun! Nu te cunosc, e-adevărat, decât de câteva minute - dar nu prea îmi pot închipui venind
după dumneata, om care nu iubeşti! - nu pot vedea venind pe urmele dumitale un nesfârşit cortegiu de invenţii
epocale şi revoluţionare, care să schimbe radical soarta lumii - nici măcar vreun şir de tablouri ori sculpturi,
ori poeme şi muzici celeste - care să nu te fi lăsat să dormi şi care, apoi, să nu lase să doarmă, de plăcere şi
extaz, timp de secole, omenirea întreagă!” - îşi exprimă, clătinând din cap, neîncrederea - Străinul - pe
jumătate obosit de discuţia tot mai înverşunat-absurdă, bătând pasul pe loc - pe de alta, batjocoritor şi, totuşi,
înţelegător, ca de la ratat la ratat.
Ciudat, Domnul X nu era supărat pe insinuările cam prea străvezii ale străinului. Stătu câteva clipe în
loc, meditând profund, apoi:
„-Nu, nu vezi, poate n-ai să vezi niciodată ce zici, cortegii, şiruri…mă rog, pe scurt, nu mă vezi un
geniu - dar dacă , totuşi, printr-un miracol - şi să ştii că se mai întâmplă în lumea asta miracole!… - dacă,
totuşi, îmi va fi dat, într-o clipă rară, de şi mai rară generozitate a atât de zgârciţilor şi meschinilor zei - harul
creaţiei minunate, reînsufleţitoare de lume, de omeniri… - ei bine, fac pariu cu dumneata că această clipă
astrală nu mă va găsi, ca pe dumneata, ocupat în post cu vreo femeie a diavolului…ci…pregătit…” - şi tăcu
brusc.
Străinul îi respectă, câteva clipe, meditaţia şi tăcerea - apoi replică:
„-Bine, să admitem că zeii vor fi îndurători şi-şi vor pogorî harul peste dumneata - dar dumneata, care
nu iubeşti lumea cu sufletul şi cu viscerele - dumneata ce vei avea de jertfit, căci harul se plăteşte cu jertfă! ce vei avea de spus lumii - dacă nu vei şti să-i vorbeşti despre mai bine de jumătate din ea şi despre originea
ei firească, femeia! - căci urăşti femeia, nu-i aşa? - femeia care naşte şi te-a născut şi pe dumneata, oricât ai
urî-o - ce vei spune lumii şi zeilor: <<Vă urăsc originea! - şi vă voi demonstra, prin opere şi tratate că şi voi
trebuie s-o urâţi>> - da?! Crezi că zeii, cât sunt ei de avari, vor pierde vreme şi har cu cel ce-şi insultă şi
neagă însăşi originea firească? Adică - pe ei inclusiv? Nu se vor teme că pun har în dumneata, tocmai pentru
a-i blasfemia vizionar şi pe ei? Sau dacă ţi-l vor da, totuşi, harul, dumitale, înverşunatule şi orbule blasfemator
- nu crezi că vor face-o cu un scop crud şi năprasnic, să te facă, să te determine să te-arunci într-o prăpastie cu
mult mai adâncă şi fără speranţă, decât dacă rămâneai fără de har…?”
Domnul X amuţise de multă vreme, posac, şi privea, mohorât, în pământ. Între timp, ieşiseră din zona
de vacarm a străzii şi înaintau, printre umbrele tăcute, ca de pâslă, ale copacilor parcului. În sfârşit, Domnul X
îşi dezlegă baierele curajului şi zise:
„-Se vede că eşti străin şi nu ne putem înţelege. Ca să ne înţelegem, ar trebui o mai lungă cunoaştere
reciprocă. Ce ţi-aş putea acum, în grabă, rezuma despre mine? N-ar ajuta nici un rezumat - trebuie să mă
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urmezi, pas cu pas, o bucată bună din viaţa mea, ca să pricepi ceva din ce voi spune acum. Dacă totuşi voi
vorbi, va fi mai degrabă pentru mine. Tu aperi femeia care ne este origine - dar nu spui nimic despre femeia
ucigaşă de avânturi, devastatoare de vieţi şi istorie. Câţi împăraţi nu şi-au pierdut minţile şi vlaga, cu care
trebuiau să conducă spre lumină popoarele - între coapsele transpirate acru ale femeilor? E vina lor, se spune,
că erau muieratici. Or fi fost - eu nu pot decât să constat că, dacă ar fi dezvoltat prietenii bărbăteşti, eroice n-ar fi fost absorbiţi, cu tot cu suflet şi rost, în văgăunile femeii. Arta - ce artă e asta, plângăreaţă şi infantilă,
de mii de ani încoace? Noroc cu creştinismul şi cu călugăria cinstită - că au mai diminuat destrăbălarea de
după zodia zeilor, au făcut să crească stima pentru minune - care minune este, totdeauna, apanajul
Demiurgului-Bărbat! Nu mă interesează călugării care preacurvesc - ci acei Savonarola, care îi determină pe
tinerii bărbaţi să rămână bărbaţi, azvârlind în foc amuletele efeminate ale voluptăţii năuce, ale trândăvelii
egoiste şi ale slăbiciunii nemernice. Şi să apere, cu arma în mână, Cetatea! Nu sentimentalismele şi literatura
lacrimogenă, şi în nici un caz romanele pornografice, care smulg snaga din aşa-zişii artişti - de fapt,
masturbatori, păcătoşi onanişti ai pierzaniei - pot apăra, vreodată, Cetatea. Nu mofturile caprine, nu
răstignirile şi răjghinările cracilor de iepe, nu bufeurile de căldură ale femeilor, nu instabilitatea ciclului
menstrual, nu voluptăţile gineceului, nu gemetele de plăcere răzbătând dinspre grădinile suspendate - vor fi de
folos, în faţa năvălirilor devastatoare ale Răului. Nu lâncedul cântec de dragoste va aduna luptătorii,
războinicii, pentru a-şi apăra Suprema Femeie: Mama-Cetate, Sfântul Popor Androgin. Uneori, cred că întâi şi
pe urmă toba şi trâmbiţa merită stimă: lira e a slăbănogiţilor de trândăvii şi visare bolnavă, cu năzăreli şi
istericale. Începutul Lumii - tunet de tobă divină - Sfârşitul:Trâmbiţa Arhanghelică.De ce crezi că au
dispărut tragedia şi epopeea? Nu din cauza, oare, a pierderii credinţei arzânde - şi focul e singurul element cu
certitudine masculin! - a credinţei în Demiurgul Bărbat? Nu vezi că eroismul n-a existat decât atâta timp cât
au existat epopeea şi tragedia? Că evenimentele fără sens şi rost, cabalele, conspiraţiile mondiale - toate sunt
urmarea unei strategii a scopiţilor - ca pe timpul împărătesei Irina a Bizanţului, când domneau femeia şi
eunucii? Nu, nu sunt împotriva femeii, ci împotriva substituirii funcţiilor cosmice: femeia să ne procreeze,
Maria să plângă de mila tuturor suferinţelor - dar Bărbatul, chiar dacă, lovind pentru a-i apăra pe toţi, copii şi
femei, Marii şi bătrâni Iosifi, răneşte, şi rănile astea sunt deplânse de femei - el este singura garanţie că vor
exista răni şi ucideri şi în tabăra celor cu gând de distrugere cosmică, purtătorii de bacili sai dezastrelor, care
trebuie slăbiţi şi nimiciţi - ...sau tu nu crezi în demoni? Un bărbat doar dacă va rămâne bărbat şi va şti să-şi
prezerve bărbăţia - va putea iubi femeia, senin, cu putere şi demnitate - altfel, o va izgoni între perversele
plăceri molatice, înşelătoare şi lent, dar definitiv corozive - încolăcirile sterpe, ale lesbienelor. Războiul nu
trebuie ucis, aşa cum Bărbatul nu trebuie slăbit şi pervertit, prin obsesia sexului femeii - războiul trebuie păzit
cu grijă, ca focul vestalelor - pentru a lumina la timp umbrele devestatoare ale năvălirilor rele… - iar
Bărbatul să ştie a se smulge violent şi definitiv, dintre tentaculele voluptăţii, pentru a zăvorî, iarăşi, în văgăuni,
şi pecetlui Răul, altă mie de ani…Nu-mi dai dreptate nici acum, nu-i aşa?” - întrebă, întorcându-se, ostenit de
elocvenţă şi frământare, amărât, Domnul X - ...dar Străinul nu se ştie ce se făcuse. Dispăruse, suav. Între două
umbre de pomi, ca-ntr-o cadră de tablou, se clătina rama unei oglinzi, al cărei contur ceţos se estompa, văzând
cu ochii…Şi-n luciul Oglinzii atârna, de o înaltă, nesfârşită spânzurătoare, cu gâtul în ştreang şi cu un larg şi
ştrengăresc zâmbet, atârnându-i de ambele colţuri ale gurii, celebrissimul Domn X…
***
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REZUMATUL CAPITOLELOR CARE AU MAI RĂMAS (VII,
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV...)
...Ce rost are să continuăm romanul, cu capitolele pe care le-am anunţat, gongoric, dintru început, chiar
de sub titlul lucrării non-doctorale/anti-doctorale, de faţă: capitolul VII, capitolul VIII, capitolul IX, capitolul
X, capitolul XI, capitolul XII...şi câte i-or mai fi trecând prin minte autorului năuc să mai adauge, până-şi face
„suma editorială” şi până-şi realizează numărul de pagini, cel impus de anti-conştiinţa anti-culturală şi
asasino-pro-cinică?
...Dacă vreţi să aflaţi mai multe, sau chiar toate, despre Dumnezeu, Dumnezee şi Satana, despre
Snobism, Minciună şi Adevăr, despre Artă, Artist, Crimă şi Femeie... – dacă vreţi să ştiţi totul despre aceste
lucruri, şi despre încă multe, nenumărate altele - citiţi-i, sau recitiţi-i, după caz, pe domnul E.T.A. Hoffmann
(un domn romantic, foarte onorabil, de altfel – şi trăitor călare pe două veacuri – XVIII-XIX: 1776-1822 ...care domn E.T.A. Hoffmann, fiind romantic, prin urmare, n-a meritat, de la poporul cititor, ruşinea şi
ostracizarea, urmată de silirea la auto-azvârlirea, auto-batjocoritoare, în groapa anonimatului translucid, al unui
oarecare „ens”...X!), sau pe domnul Mihail Bulgakov (un „plaivazist” genial, călare, şi el, pe ceva: călare pe
două „regimuri” existenţiale – [CE VA FI FIIND, OARE, AIA: „EXISTENŢA”?!], la fel de indigeste,
ambele „regimuri”! – unul trăit, altul visat... unul hristic, altul satanic...) - sau pe pseudo-laconicul Mare Orb
J. L. Borges, şi el fiind un viteaz călăreţ-călăritor, adormitor, afară din dormitorul tuturor Orbilor Homerici: el,
Marele Orb J. L. Borges, este călare pe situaţie! – ...ca şi pe alţi domni, de altfel (mii!!!) - la fel de junglistoimaginativi, precum cei trei, selectaţi de noi, mai sus, cu totul aleatoriu!!! - şi vă veţi lămuri şi răs-lămuri, cu
privire la proza şi la prozaismul lumii acesteia. Şi al celeilalte-celorlalte, fireşte. Şi asupra personajului-autor...
- o apă de ploaie, teribil de inundantă a paginilor martire, din orişicare carte, lucrare, op...
...Asta, dacă va fi fiind ceva, cumva, pe undeva, de lămurit - sau, măcar, de spus/rostit/scris, adică de
pierdut vremea şi de tăiat frunză („paginată”!) la câini...frunză teribil de gustoasă, pentru nişte ierbivore
cititoare...degeaba (cum s-ar zice: „de frunza frăsinelului”...!) – la modul

NESFÂRŞIT…
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