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După 10 ani
Ana Maria Sandu

Au trecut exact 10 ani de când am publicat această 
carte. Am început s-o scriu într-o vară, în camera 
mea de la Târgu-Jiu, la o mașină de scris, care dădea 
cuvintelor o oarecare importanță. Eram studentă în 
ultimul an și frecventam săptămână de săptămână 
Cenaclul Litere. Mircea Cărtărescu stătea cu noi 
până seara târziu, ne asculta, ne vorbea despre 
cărți importante pe care nu le găseam în biblio-
grafiile obligatorii, despre poezie, autenticitate, și 
scris de ade văratelea. O făcea cu multă delicatețe 
și cu o infinită înțelegere pentru mințile noastre 
tinere și inflamate de ideea de literatură.



( 6 )

La început am scris un fragment de vreo 8-9 pagini. 
Ieșise o combinație ciudată, 50% poem și 50% proză. 
Le-am recitit după un timp și mi s-a părut că eram eu 
acolo. Știam că textul se va chema Din amintirile 
unui Chelbasan. Foile acelea le-am luat cu mine, 
toamna, la facultate. La una dintre ședințele de 
cenaclu de sfârșit de an mi-am făcut curaj și le-am 
citit. Exigenților mei colegi de cenaclu le-a plăcut. 
Trecusem o probă de foc și mi-au crescut aripi. Am 
continuat textul și, ușor-ușor, piesele din Chelbasan 
au început să se lege, să aibă carne și viață. Mi-am 
terminat masteratul, locuiam deja într-o garsonieră 
închiriată, îmi căutam un job și zilele mi se păreau 
îngrozitor de lungi. Atunci am scris ultima parte. Au 
mai trecut vreo doi și a apărut și cartea.

Cred că am văzut-o, cu totul, de vreo trei ori în 
librării. O zăream doar la târgurile de carte. Vremu-
rile erau grele pentru literatura română contem-
porană, librarii nu voiau cărți de autori necunoscuți, 
cu atât mai puțin de poezie, cum fusese ea etiche-
tată. Cu toate astea, a avut parte de cronici entuziaste.

Țin minte că în anul acela am ajuns la TIFF, la 
Cluj, și la un moment dat am zărit volumul meu 
în vitrina unei librării, atârnat de o ață. Mi-a venit 
să sar în sus de fericire. Mi-am făcut drum de mai 
multe ori prin dreptul acelei vitrine să mă conving 
că nu mi s-a părut și că era încă acolo.
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De fiecare dată când mă întreabă cineva ce relație 
am cu cărțile mele, inevitabil, prima dată mă 
gândesc la Chelbasan. Mi-e în continuare foarte 
dragă pentru că știu că în ea sunt toate cărțile pe 
care le-am scris sau le voi mai scrie vreodată. Încă 
mă simt atașată de tinerețea, cruzimea și nonșalanța 
ei, cu care știu că n-o să mă mai întâlnesc niciodată.

Prin 2009, Fanny Chartres, o franțuzoaică venită 
în România și amorezată iremediabil de literatura 
de aici, care mi-a devenit bună prietenă, s-a apucat 
să traducă un fragment. Tot ea a căutat o editură și 
a găsit-o în scurt timp. 

Așa se face că în 2010, Din amintirile unui Chel-
ba  san a apărut cu titlul L’écorchure la o editură 
cochetă, Chemin de Fer, care nu mai avea printre 
autorii săi nici un scriitor străin. De când am pri-
mit ilustrațiile semnate de Marine Joatton am știut 
că textul și desenele merg bine împreună. Nu se 
suprapun, ci rimează. Le regăsiți și în această a 
doua ediție românească. Le mulțumesc editorilor 
François Grosso și Renaud Buénerd și lui Marine 
pentru sprijin. Și, nu în ultimul rând, celor care au 
crezut de la început în această carte. 

Odată cu această reeditare am senzația că textul 
meu de debut se întoarce după un drum lung din nou 
acasă. Și nu oricum, în haine noi, spectaculoase. 
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1. Giorgi

Ana ţinea în mână o gutuie – o căpătase de prin vecini.
În cadru mai erau un câine şi-o familie fericită.
Pe vremea aceea tata era militar, soldat cu bonetă pe-o parte, 
şi de câte ori l-am vizitat la cazarmă, 
să văd pe viu cum se apără patria, 
Ghi povestea cum i s-a aplecat de-atâta pilaf:
„— Tone de balast am înghiţit de când sunt aici
şi printre dinţi şi-n bocanci îl simt pe nenorocit
doar la suflet poate că nu mi-a ajuns încă.“
Atunci l-am iubit pe tata ca-n prima zi când i-am zis Ghi. 
Două pături albastre, astea da, domnule, ne-au ţinut
nu s-au scămoşat, moliile le-au ocolit de parcă au fost blestemate,
măcar cu atât te-ai ales şi tu din armată.
Pe mama mi-o închipui foarte slabă,
într-un capot bleumarin cu rotocoale galbene,
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potcoave să fi fost, melci clandestini, habar n-am. 
Parcă eu o făcusem pe fetişcana asta cu un creion negru
şi bont pe la ochi, 
o rujasem şi-i aplicasem maclavaisul – perhidrol, un gălbenuş de ou 
şi încă vreo două ingrediente – pe firele aspre de păr. 
Buricul şi meşa pe care mi-o tăiaseră la un an le-a legat cu o fundă
şi le-a pitit în dulap pe raftul de sus.
Relicvele, însemnele mele heraldice, erau acolo ca să-mi poarte noroc,
le-am avut cu mine la spital, la şcoala generală ca să iau note bune,
le ţineam în buzunarul de la ghiozdan 
şi nu le-aş fi arătat nimănui nici în ruptul capului.
Într-o zi mi s-au împrăştiat toate pe jos 
două caiete sau trei de citire, mate, cărţi de tot felul,
Alinapitica a sărit cu faţa ei zâmbăreaţă să m-ajute, 
să mă facă fericită, ca să nu mai scriu urât despre ea în vreun bileţel.
Rămăsese cu ele, secretele mele, în mână şi mă privea ca o tâmpită.
Ruşine, scârbă mi-a fost de norocul meu scofâlcit,
de pieliţa uscată din pântecul mamei. 

Păpuşi idioate, tunse ca Madona, o grămadă de vechituri,
oale ruginite şi plase burduşite cu cârpe de toate culorile.
Ana se juca cu Giorgi, care era cu patru ani mai mare decât ea. 
Avea cârlionţi, ţigănoasa de Giorgi, un flanel portocaliu
cu mii de dungi,
o soră mai mare şi-o învăţătoare la numărul cinci
pe care o chema Buruiană şi care o bătea cel puţin o dată pe zi. 
Vara, când se dădeau premiile, Giorgi fugea de lângă mine
şi se ascundea în porumbi, 
n-avea rost să-mi lase mie leagănul o zi întreagă
doar ca să-i aplaude pe tocilarii nesuferiţi de la ea din clasă.
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Ne-am jucat ani în şir, fără să mâncăm, fără să dormim 
până se întuneca de-a binelea şi ea cânta piţigăiat cântecul ăla stupid:
„Deschide-te cimitire c-aduc două flori în tine, 
nu le-aduc să înflorească, ci le-aduc să putrezească…
Pe mormântul de fetiţă a crescut o lămâiţă,
pe mormântul de băiat, a crescut un pui de brad“.
Mi se făcea o frică nebună, ştiam că n-o să mai intru
în camera din faţă pe întuneric pentru nimic în lume.
Mai bine moartă, aşa ca-n cântec, decât să mă trezesc 
nas în nas cu bunicu-miu pe care-l ţinuseră aici,
întins pe masă, cu mulţi ani în urmă, înainte de a-l înmormânta. 
Abia aştepta zăpăcita de Giorgi să se întunece, 
ca să-şi înceapă poveştile morbide cu strigoi, moroi,
draci şi alte arătări.
Ajunsesem să văd peste tot urme şi semne lăsate prin casa noastră: 
firimituri de la ospeţele lor nocturne, căni cu apă golite pe nerăsuflate. 
De la ea mi se trage dormitul cu lumina aprinsă
şi senzaţia oribilă care mă cuprindea ca o beţie
în fiecare seară când încercam să adorm repede. 
Am auzit de-atunci multe zgomote puternice, cumplite, 
dar niciunul nu se compară cu cel de capac de tablă izbit de beton, 
fără de care nu reuşeam niciodată să adorm. 
Izbitura aceea mă arunca în cel mai adânc şi negru hău.
Iar acolo, jos, nu mă întâlneam niciodată cu Giorgi,
deşi numai pe ea o căutam.

Sporovăiam în fiecare seară până când vorbele ni se muiau
ca o bucată de pâine peste care torni apă şi apoi presari zahăr. 
Doar atunci trupurile noastre anemice tânjeau după paturi imense, diforme,
în care ai fi putut să te ascunzi bine şi la pituluşul.
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Din păcate, nici camerele noastre,
nici mobila groasă nu aveau vreun stil. 
Erau doar ieftine şi calde ca bunicii veniţi la oraş
să le facă pe toate cu răbdare. 
O casă, un scaun, un copil, gard de jur împrejur.
Bunică-mea a venit de pe malul Târnavei în Oltenia
într-o zi de primăvară, pe 22 aprilie o mie nouă sute patruzeci şi cinci. 
Nu i-a părut rău de râpa desfundată, de moşu’ care-o lovise cu furca în picior
doar fiindcă plecase la horă înainte de-a fi adunat tot fânul, 
de Niţa care şi-a smuls părul din cap lângă ţâţâna porţii. 
Bivolii şi nămolul gras i-au colorat pentru totdeauna ochii,
nu i-a pierdut nici acum, după cincizeci de ani.
Prima casă cum te uiţi de la gară e demult vândută unor ţigani ungureşti. 
A fost a lor, a Jorsenilor, şi-au dat-o pe nimic
şi pe un cazan bun de făcut pălincă. 
Ţiganii şi-au răsucit mustăţile, şi-au frecat mâinile,
iar până la ziuă cazanul a fost gata lustruit. 
„Am început întâi ca infirmieră, mătuşă-mea m-a băgat la spital
că era secretară de partid, stăteam la ei în casa pe care o ştii,
lângă Coloană, mare, de boieri. 
Când s-a îngroşat treaba, le-au luat etajul
şi s-au îngrămădit toţi în două camere. 
Doina, vară-mea, plecase la Timişoara să facă medicina,
dar s-a încurcat cu unul Vulpe şi-a lăsat-o dracului de şcoală.
Tuşica s-a tot ţinut de capul ei, că lasă-l fată că nu-i bun.
Până la urmă s-au despărţit şi de-abia a mai putut să-i facă avort,
că era în lună mare. 
Nenorocitu’ o bătea şi-atunci de-i suna apa-n cap. 
Vui de mine fraţilor, la spital am zis că mor, mai bine du-mă, tuşică, la 
bucătărie undeva. 
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Aşa am ajuns în comerţ şi m-am putut descurca.
Greu, c-am rămas văduvă de la treizeci şi şapte de ani,
dar am crescut două fete singură şi-am terminat şi casa
după ce omu’ mi-a murit şi m-a lăsat cu ele mici.“

Stăm aşezate pe scările de ciment de la mine şi ne tot gândim
al cui e rândul să aleagă de-a ce să ne jucăm. 
Trece mult timp, nimic nu ne place, toate au mai fost.
Dacă ar fi tăiat cocenii mai devreme
acum ne-am fi putut juca la ea de-a profesoarele, 
ne-am fi făcut că-i batem pe copiii din clasă până am fi obosit.
După aia am mai fi inventat şi altceva
ca să nu ne plictisim foarte repede. 
Dar e vară, ne trebuie un joc în casă, la răcoare,
aşa ne-am jucat prima dată de-a fata şi băiatul.
Numai cu Giorgi m-am jucat aşa,
în altcineva n-am mai avut încredere. 
Îmi aşezam sub bluză şosete în loc de sâni,
mă încălţam cu pantofii cu toc ai maică-mii. 
Cel mai mult îmi plăceau unii negri, de antilopă,
pe care-i căptuşeam bine cu vată la vârf.
Giorgi se dota doar cu o căciulă, o vâra în pantalonii
ce nu-i acopereau niciodată gleznele
şi se lipea de mine cu furie.
Instantaneu începeau să-mi tremure picioarele. 
Voiam să fug acasă, să n-o mai văd niciodată pe arătarea asta. 
„Hai mă, Ana, că nu-i de-adevăratelea, ce eşti proastă,
uite, şi eu sunt tot fată.“
Îşi ridica bluza şi pielea ei negricioasă de copil nedorit
i se limpezea în jurul sânilor ca două boabe de strugure.
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Îi simţeam mirosul de oţet şi de fum. 
„Ştii, da’ să juri că nu mai zici la nimeni, şi juram cât ai clipi, 
ţâţicile astea au gust de chinină
din care a înghiţit mama ca să mă dea afară. 
Cică se strângea tare de tot ca să nu se vadă, 
de aia m-a făcut la şapte luni. 
Eram cât o lingură, nu mai mare,
de şi babelor le era frică să mă ţină în braţe.“ 

La nea Niţă lăutarul, te-ai mai gândit? 
De faţa lui de Charlot beţiv şi mizer, din tabloul de nuntă, 
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de care ne-am hlizit atât, îţi mai aminteşti? 
Şi de vioara pe care nu i-au putut-o desface din mâini, 
fiindcă a murit îngheţat în casă, ca un câine?
Giorgi, chiar tu mi-ai povestit de-atâtea ori,
că l-au întins pe zăpadă, în faţa uşii. 
Nu l-a plâns nimeni. 
Doar tu i-ai dat târcoale, ai vrut să-i furi vioara ca să te încrezi,
să zici că ţi-au cumpărat şi ţie o jucărie adevărată.
Îmi urai toate păpuşile, mi le-ai ciopârţit în fel şi chip,
le rupeai ca din greşeală câte o mână sau câte un picior.
Nici mie nu-mi mai plăceau, erau într-un fel prea sclifosite,
aşa că mi le doream pe amărâtele tale făcute din cârpe.
O singură păpuşă mi-a plăcut din tot sufletul
şi-am ţinut-o departe de tine, numai pentru mine. 
Am primit-o odată de ziua mea, de la una dintre rudele
care se aşeza la masă şi uita imediat de mine.
„Nu mai sta în gura noastră, ia-ţi cadourile şi du-te în camera ta“. 
Şi, când te gândeşti că ei mă sărbătoreau de fapt pe mine
în fiecare an, înainte de Crăciun, la masa din sufragerie
încărcată cu fripturi şi căni pline ochi de vin tânăr.

Era o păpuşă de mărimea unui bebeluş adevărat,
care râdea de se strica dacă o băteai la fund. 
Primul gând – să nu cumva să fiu proastă şi să i-o arăt lu’ Giorgi. 
Pufoasă şi veselă, îmbrăcată în costum cu imprimeu, 
Miki a hohotit din toate încheieturile,
din mâinile şi picioarele ei grase, 
până am împlinit vreo paisprezece ani. 
Îi schimbam singură bateriile albastre şi cât am stat în spital
ca să mă opereze de apendicită, nu ne-am despărţit nici o clipă. 
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Carcasa ei roz, de plastic, acoperită cu o bucată de burete,
m-a protejat, am strâns-o bine de mână când m-au urcat pe masa de operaţii. 
Doar de asta nu m-a durut deloc.
Ştiam precis ce o să-mi facă oamenii ăia tăcuţi şi caraghioşi. 
Un singur lucru aş fi vrut să mai ştiu, dacă eu aveam pe dinăuntru tot 
culoarea roz ca Miki
sau altă culoare mult mai ciudată.

După douăzeci de ani: ea, stare civilă – căsătorită,
loc de muncă – fabrica de confecţii,
fără copii. 
Gata cu tine, Giorgi, am plâns, am suferit cumplit
şi-am promis de nenumărate ori 
că o să mă fac cel mai cuminte copil din lume,
doar ca să ne putem juca împreună. 
Gata, ai stat destul pândindu-mă printre gard ca un căţel, 
ca să vezi dacă mă lasă sau nu să vin pe la tine. 
De când ne-am despărţit, am început să trăiesc, 
am umplut jurnale întregi cu tot felul de tâmpenii 
câteva caiete adevărate vă stau la dispoziţie. 
Am fost la mare, la munte, m-am îndrăgostit de câteva ori. 
Să te uit aş fi vrut, Giorgi, 
să te îngrop în fiecare dintre oamenii pe care i-am atins,
să te închid undeva cu tot cu mirosul tău de animăluţ lipicios
de care n-am scăpat nici după ce mi-am frecat mâinile cu tone de săpun.
Aş fi gustat şi chinină, doar ca să rup vraja asta nenorocită.
Iar bucata de carne otrăvită din trupul tău,
să o mestec îndelung aş fi vrut,
până s-ar fi topit ca un drops.
Aşa m-am împrietenit cu Raluca.
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Cu ea, ani în şir, am fost la cinematograf şi-am mâncat
cam atâtea prăjituri câte găseşti într-o cofetărie din centru dichisită.
Spartacus l-am văzut aşezate pe primul rând la Dacia,
pe Sandocan, tigrul Malaeziei, l-am iubit pentru ochii lui de smarald 
şi ni l-am luat de bărbat când am plecat de la cinematograf. 
Prin părul rar şi lăţos, printre zulufi, 
i-am căutat de multe ori gropiţa de macedoneancă.
Struga am văzut-o tot cu ea, într-o seară când mamaia ne-a povestit 
despre casele pe sub care trece apa şi lor nici nu le pasă.
Prima femeie medic îi era verişoară,
a căutat şi-o poză gălbejită să ne-o arate. 
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Atunci am dormit prima dată la Raluca.
Am visat amândouă acelaşi vis întortocheat, ombilical, pestriţ ca o sorcovă. 

Bunică-mea, mama Lichi, amestecă de zor cu un linguroi de lemn  
într-un cazan care fierbe pe foc.
Toată curtea miroase de te trăzneşte a gem de prune 
şi ni se face o poftă nebună să ne băgăm degetele în pasta roşiatică. 
Ne luăm la întrecere şi hăpăim la gem cald până ni se umflă burţile. 
Văd negru în faţa ochilor, mă pun în genunchi pe iarbă
şi-ncep să borăsc.
Raluca e lângă mine dar n-am curaj să-i spun să mă ţină de frunte, 
aşa cum face mama de fiecare dată când dau la boboci. 
Îi văd doar sandalele şi şosetele pline de praf
şi tivul desfăcut de la pantalonii de trening.
Mă gândesc la haina ei de fâş care-mi place atât de mult
şi la cizmele polar.
Îi spune cortul roşu şi-o poartă într-un fel ciudat,
ca şi când ar trebui să o apere nu numai de frig,
dar şi de cei din jur.
Când a venit prima dată la ziua mea şi şi-a dat-o jos,
mi-am vârât nasul în ea, am mângâiat-o
şi mi-am zis că e cea mai frumoasă haină de pe pământ.

Peste doisprezece ani,
Raluca bea prima sticlă de vin de buturugă şi-şi dă drumul la limbă: 
cum a cunoscut-o ea pe Irina prin taică-său.
Suntem aşezate la masa din bucătăria de la cămin. 
Am cărat cu Cristina toate hârţoagele, toate caietele de intrare 
şi de ieşire din ultimii douăzeci de ani din acest Hotel Tranzit 
în care ne-am cazat.
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