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Dar va zice cineva: „Cum înviazã morþii? ªi cu ce
trup vor veni?“

Nebun ce eºti! Ce semeni tu, nu este adus la viaþã
dacã nu moare mai întâi.

ªi ce semeni, semeni nu trupul care va fi, ci doar
un grãunte, fie de grâu, fie de altã sãmânþã.

Apoi Dumnezeu îi dã un trup, dupã cum voieº te;
ºi fiecãrei sãmânþe îi dã un trup al ei.

Nu orice trup este la fel; ci unul este trupul oameni -
lor, altul este trupul animalelor, altul al pãsãrilor, altul
al peºtilor.

Tot aºa sunt trupuri cereºti ºi trupuri pãmânteºti;
dar una este slava celor cereºti ºi alta a celor pãmân teºti.

Una este strãlucirea soarelui ºi alta strãlucirea lunii
ºi alta strãlucirea stelelor; chiar o stea se deo sebeºte în
strãlucire de altã stea.

Aºa este ºi învierea morþilor. Trupul este semãnat în
putrezire ºi înviazã în neputrezire;

este semãnat în necinste ºi înviazã în slavã; este semã -
nat în slãbiciune ºi înviazã în putere;

este semãnat trup natural ºi înviazã trup duhov nicesc.

SF. PAVEL, Corinteni, I, 15, 33–44
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dinspre flacãra modulatã a existenþei, la rândul ei neîmplinitã
ºi embrionarã. Nu mai simt decât ce am mai simþit o datã, nu
mai pot visa decât visele deja visate. Deschid ochii, dar nu pentru
culoare ºi contururi, fiindcã lumina nu se mai sparge°n corpus -
culi ca sã°mi strãbatã cristalinul ºi straturile strãvezii ale retinei,
ca sã producã rodopsina în celulele în formã de con; imagini
întregi vin deodatã, sculptate în rodopsinã ºi însoþite ca de o
aurã de franjuri de sunet ºi filamente de gusturi ºi de miresme,
de îngheþ ºi fierbinþealã, de durere ºi milã, de rãsucire a capului
spre dreapta confirmatã ºi contracaratã de simþul cohlear. Vin
cartiere întregi, cu timpul, spaþiul ºi emoþia lor, ºi mai ales cu
gradul lor de realitate – cãci pot fi adevãrate sau visate, sau ima -
ginate, sau transmise prin tijele inefabile care leagã vieþile noas -
tre de ale celor dinainte – vin buze ºi sexe, ºi tramvaie alu ne când
pe ºine în ierni cu zãpadã murdarã, vine mama sã°mi aducã din
când în când de mâncare, vine uneori Herman. Nu aº putea
per cepe nimic din toate acestea de nu s°ar reface, altfel, în
mintea mea (lumea mea), de nu ar deschide mugurii oculari de
acolo, de nu mi°aº spune în fiecare clipã a vieþii mele: „Am mai
trãit asta o datã, am mai fost acolo“, aºa cum nu poþi vedea
lumina dacã lumina n°a fost deja în zona occipitalã a vieþii
tale, formând acolo simþul pentru luminã. De aceea viaþa mea
e deja trãitã ºi cartea mea e deja scrisã, cãci trecutul e totul, iar
viitorul nimic.

N°aº putea susþine nicicum arhitectura strivitoare a vieþii
mele dacã eu însumi, întreg, n°aº fi un organ de simþ pentru
ea. ªi, aºa cum ochiul nu poate primi ºi°nþelege nimic altceva
decât pura luminã, cãci e sculptat de luminã în osul poros
al þestei mele, ºi cum nimic altceva pe lume nu mai poate primi
ºi°nþe le ge lumina, la fel pachetul compact de foiþe ºi mem brane
al corpului meu, cu anatomia ºi melancolia înfãºurãrilor lui, cu
struc tura lui tridimensionalã, greu de°nþeles ca a unei aldehide,
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e un singur, mare, unic organ de simþ excitat numai de viaþa mea,
de aceastã energie ce nu°i nici luminã, nici sunet, nici mi ros, gust,
senzaþii tactile, nici kinestezice ºi nici sfârtecare de þesuturi.
Nimic, niciodatã, nu mi°ar putea recepta altfel viaþa, ea ar cãlã -
tori în inexprimabil ca bilioane de alþi stimuli cu care ni meni
n°are ce face, ca lumina în universurile fãrã globi oculari ºi ca
frigul în lumile fãrã epiderme. Sunt un singur mare organ de
simþ, deschis asemeni crinilor de mare, filtrând prin carnea albã
a nervilor mei turbioanele acestei unice vieþi, unice mãri ce mã
hrãneºte ºi mã conþine. Un singur analizator, o singurã celulã
senzualã, lucidã, primind mereu vântul solar al vieþii mele, cu
franjele ei capricioase de aurorã polarã, cu amurgurile ei întor -
to cheate ºi zorii ei orbitori, ce pãtrund printre pieliþe strãvezii,
îmi ilumineazã rinichii ºi glandele salivare, îmi deseneazã cu
fluor ºi arsen scheletul ºi°mi vopsesc în mercur in testinele. Mã
modificã, produc devieri chimice, amintiri ºi re flexe, imagini
ºi sunete, elibereazã hormoni ºi vise ºi lifturi ºi nopþi ºi feþe
mon struoase, nemaivãzute vreodatã, ºi tot fluxul ãsta organic
ºi psihic ºi tragic ºi etic ºi muzical e trimis mai depar te, prin
fontanelã, pe cãile ascendente ale Dumnezeirii, prin sinapse
mistice ºi axoni angelici cãtre chiasmul optic al minþii ce ne
cuprinde ºi de acolo°n talamusul karmei ºi°n proiecþiile cãtre
arii senzoriale în care sfinþii ºi judecãtorii stau în mã nun -
chiuri, cu cercuri aurii în jurul þestelor transparente, scoþând
limbi de flacãrã ºi cianurã, mãsurând, cântãrind, împãrþind.
Schimbatã în coduri ºi în simboluri, în balete alegorice, viaþa
mea se întinde, diformã, pe þeasta Dumnezeirii, o tuteleazã ca
un curcubeu, ca un homuncul electric, cu degete uriaºe, cu mii
de articulaþii, cu buze de saxofonist, dar cu un corp minuscul
de viermiºor atârnat de un fir de mãtase. Cãci Dumnezeirea e
un creier enorm, o meduzã solemnã cu miliarde de simþuri, alu -
 necând în noaptea abisalã, slab luminatã de baterii de luminã
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albastrã. Cupola ei pulseazã uºor ºi transparenþa ei e doar
dra goste aurie. O mare meduzã care gândeºte. O gândire care
gân deºte, dar nu în termenii gândirii, ci ai ni micului abisal
care o°nconjoarã, de parcã întreaga catedralã pulsatilã, mai mare
ºi mai ornatã ºi mai complexã decât puterea gândirii de a o gân -
di, mai aurie decât puterea iubirii de a se iubi pe ea însãºi, în
fine mai puternicã decât însãºi puterea, mai imperioasã decât
însãºi voinþa, n°ar fi decât un minuscul defect al nimicului dim -
prejur, o imperfecþiune a morþii fãrã cusur ce umple tot vidul,
o ca vitate cu neputinþã de localizat în stânca nopþii fãrã sfârºit.
La rândul ei un accident al hiper°nimicului, al ultra°vidului, al
mor þii la puterea morþii ºi°al alefului la pu terea alef. Aºa încât
pânã la urmã nici Dumnezeirea nu°i altceva decât un fantastic
organ de simþ deschis în cristalul neantului, la rândul lui organ
de simþ pentru un neant mai ascuns. Pliuri în pliuri, ca un tran -
 dafir, ca o vulvã.

Eu, în acest timp, îmi filtrez viaþa. O înghit, o beau, o vãd, o
miros, o muºc, o trãiesc, o urãsc, o posed. Vierme cu patru com   -
partimente simetrice, îmi transform viaþa°n impulsuri codi -
ficate ºi°o transmit ierarhic, mai sus. Þeasta ºi toracele dau sea ma
de paradis, se coloreazã ca hârtia de turnesol când se moaie°n
bea titudine. Gândesc, respir ºi°mi împing sângele gazos prin ar -
te re. E triunghiul fericirii mele, e piramida umanitãþii mele ºi°i
corul meu de îngeri cântând pe vastul covor de nervi ºi muºchi
al dia fragmei. Când sunt fericit gândesc, respir ºi°mi bate inima.
Sunt funcþiile pãsãrii, sunt aripi desfãcute peste þeasta de dia -
mant. Sunt trei ochi limpezi ºi°albaºtri deschiºi pe aripi de flu -
ture. Dac°aº fi doar atât: creier, inimã ºi plãmâni, aº fi zeu, cãci
zeii n°au viscere mocirloase. Aº fi ca o navã spaþialã înaintând
prin tr°un jet de aer ºi sânge, propulsându°ºi pilotul cerebral
printre stele. Iar el, homunculul, în costum sidefiu de mielinã,
ar ma nevra pe corpul lui însuºi ca pe°un tablou de comandã
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sofis ticat, cu încrengãturi de milioane de degete alergând
peste mili ardele de firiºoare ºi pori ale trupului sãu gânditor.
ªi toatã nava ar fi plinã de lichid cefalo°rahidian licãrind ca un
aur lichid, ºi°n þeasta pilotului monstruos de frumos un alt
homuncul ar baleta pe propriul trup cu zeci de mii de degete
ca firele de pãianjen, ºi°n þeasta lui un alt homuncul ar levita în
lichid auriu. ªi trupul celui mai mare ar fi mereu cosmosul celui
mai mic, ºi lumea ºi noaptea ºi Dumnezeu ar fi doar cosmosuri
împache tate unele°n altele, separate prin pereþi tot mai subþiri
de oase ale þestei, þeste în þeste în þeste în þeste…

Dar nu sunt doar înger, sunt ºi un demon îngrozitor ºi gro -
tesc, pândind ca o tarantulã pãroasã sub diafragmã. Aici am in -
tes tinele ºi rinichii, iar sub ele, în punga lor roºiaticã ºi zbârcitã,
ouãle stranii care gândesc timpul. ªi tubul prin care, înju mãtãþit
ºi redus la un vibrion visãtor, cãlãtoresc spre burta unui alt
uni vers. Aici mã înfund în abjecþie, înaintând în jos printr°un
jet de urinã ºi spermã. Aici respir focul de sulf al infernului.
ªi dupã cum, propulsatã de inimã ºi plãmâni, de aer ºi apã sãratã,
þeasta mea, adãpostind creierul, navigheazã prin întrolocatele
universuri, focul din scrot ºi pãmântul din maþe împing sper -
miile prin timpul ce despicã spaþiul, transversal, formând cu
el o cruce de cuarþ imponderabil. ªi iatã infernul: trupuri goale
de bãrbaþi ºi femei, îmbinându°se unul cu altul în gemete ºi con -
vulsii, ieºind unul din altul la nesfârºit, sfârtecându°ºi uterele
ºi vaginele, umplându°ºi corpii erectili cu lubrifianþi ºi cu sânge,
îmbãtrânind, fleºcãindu°se, putrezind, dar eliberând mereu
din ele ovule ºi spermii, capsule ucigaºe iluminând asemeni foto -
ni lor gura senzualã a altor femei, pulpele pãroase ale altor
bãr baþi, pãrinþi ºi copii ºi pãrinþi ºi copii lãsând în urmã putre -
ziciu nea organelor disipate, a oaselor topindu°se°ncet în sicrie
din acelaºi cuarþ orbitor. Burþi cuprinzând burþi în care sunt
burþi, de parcã toate mamele ºi fiicele ar fi°nchise una într°alta,
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într°un ºir nesfârºit de gravide, alternanþã eternã de pereþi
ute rini ºi de fetuºi gravizi cu alþi fetuºi, utere°n utere°n
utere°n utere…

ªi iatã cã meduza cereascã nu e doar creier ºi nu°i doar
gân dire, e sex ºi dragoste°n acelaºi timp, ºi nu prin fuziunea
de prin cipii ºi cãrnuri, ci prin identitatea lor esenþialã, cãci
la extrem, în extremele cãmãrilor de burã, hipercreierul, care e
spaþiul, nu°i decât hipersexul, care e timpul. Iar hiperspaþiul,
care°i gân direa, nu°i decât hipertimpul, care e dragostea. Iar
hipergân direa, care e totul, nu°i decât hiperiubirea, care°i nimic.
Iar totul°ni mic, insesizabil, inevitabil, inalterabil, e chiar viaþa
mea, pe care°o receptez cu organul de simþ al corpului meu, în
apa cãreia flutur ºi pâlpâi, pe care°o inventez pe mãsurã ce ea
însãºi mã inventeazã, pânã când ea se densificã iar eu mã rare -
fiez ºi formãm îm preunã un complex viaþã°trup în care nu se
mai ºtie cine pe cine creeazã ºi saboteazã. Cãci matriþa orga -
nelor mele imprimã vieþii mele o formã codificatã, singura pe
care o poate°n þelege substan þa ta cenuºie. Prin ea îþi trimit miro -
sul pãrului meu ºi gustul buzelor mele. Culoarea ochilor mei
ºi duritatea unghiilor mele. Le ai pe toate în acest mare cod unic,
în acest codex, în aceastã carte ilizibilã, aceastã carte.




