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Partida de şah

Sunt pe o tablã de şah enormã.
Un rege negru înconjurat numai de pioni albi.
Mã concentrez. nu pot face nici o mutare.
Apãs cu talpa piciorului pe fiecare cãsuþã neagrã
pânã ajung la rege. Sunt faþã în faþã
cu regele. Privirea lui neagrã mã sfredeleşte.
Alerg pe tabla de şah printre pionii albi
care se aranjeazã în grup compact în faþa mea.
nu pot face nici o mişcare.

Un bãtrân chel, matusalemic, mã ridicã între 
degetele lui groase de pe tabla de şah.
Mã þine în dreptul ochilor. Mã priveşte scrutãtor.
clatinã din cap şi capul lui chel se despicã
în douã. Mã introduce înãuntru şi înãuntru descopãr
o altã tablã de şah. toate piesele sunt la locul lor.
Adversarul meu este bãtrânul matusalemic.

Armata înainteazã pe întuneric. Soldaþii 
şiau consumat ultimele resurse de apã şi hranã.
Eu sunt comandantul. Ordinul meu irevocabil: 
sã se tragã în toate direcþiile, în tot ce mişcã. 
Soldaþii însetaþi, înfometaþi, se prãbuşesc cu armele în braþe.

Bãtrânul matusalemic câştigã partida de şah.
Regele negru mã atacã. Mã refugiez 
întrun colþ. Din toate pãrþile trag în mine soldaþii mei.
Ordinul meu rãspicat: încetarea focului. 
Eu sunt comandantul şi nici un soldat nu ascultã ordinul meu.
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Controlul minþii

Îmi declar rãzboi. Armata e creaþia desãvârşitã 
a minþii mele. Fiecare neuron e un soldat 
îndelung instruit în cele mai diverse 
şi sofisticate tactici de atac şi retragere. 
Limfa se strânge în ganglioni care 
se umflã ca nişte scuturi. Sângele bubuie în tâmple. 

Fac prima mutare. Soldaþii din prima linie 
cedeazã teritoriul. Îl recuperez. Soldaþii se regenereazã. 
Gura mea emite ordine gândite 
în ani de zile, ordine fãrã cusur. trupul se încordeazã
ca un arc şi þâşneşte spre cer.

cu pumnul strâns lovesc în cerul 
limpede şi neted ca oglinda. Din cer, altcineva 
aidoma mie mã loveşte cu pumnul lui strâns. 
Aruncãm armele. ne încleştãm fãrã ezitare trupurile.
Soldaþii privesc de pe margine. ne încurajeazã, fluierã, aplaudã.

cerul se împotriveşte, tunã cu mânie. 
noi ne îndârjim şi continuãm lupta cu aceeaşi mânie. 
Furtuna se dezlãnþuie. trebuie sã luptãm 
pânã la ultima picãturã de sânge. Apa de ploaie ne revigoreazã. 
Suntem egali în puterea minþii şi a trupului. 
Schimbãm regula. trimitem câte un soldat, cel mai bun, 
cel mai instruit soldat al minþii. 
cei doi soldaþi luptã corp la corp. Îi încurajãm, le dãm noi ordine 
elaborate instantaneu cu precizie matematicã.

trişez. Aproapeaproape de final, 
manipulez psihologic lupta. O diversiune fatalã.
Atenþia adversarului e deturnatã.
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Soldatul meu câştigã, dar eu am pierdut rãzboiul. 
Semnez direct pe pielea asprã, întinsã, 
cu sângele meu închegat şi resemnare deplinã 
tratatul prin care predau controlul asupra minþii mele. 
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Un discurs impecabil

cuvintele abia rostite. Pauza dintre ele 
prelunginduse întrun timp nedeterminat.
Golul dintre mine şi trup. 
Insectele mici şi negre, cu picioruşe agitate
nãvãlesc în creierul moale. Îmi þin 
jucãria la piept ca un copil, chiar sunt copil.

Am ochii mari şi privesc numai în interior.
Un dos de palmã peste gurã şi sângele izbucneşte.
Urlu şi strâng mai tare jucãria la piept.
Loviturile se înmulþesc cu şi mai multã furie.
cine eşti tu? aud glasul altui copil.
Îi întind jucãria: Eu sunt aceasta! şi îl privesc în ochi.

copilul ia jucãria cu gesturi precise,
o întinde pe masã şi o despicã. Scoate totul din ea,
apoi mio întinde: tu eşti aceasta!

Insectele negre roiesc. Jucãria prinde viaþã.
Mã strânge cu ambele braþe de gât. Mã sufocã.
Îmi înghit limba. Rostesc cuvintele ca un ventriloc.
Sunt întro salã imensã, sub o luminã orbitoare,
în faþa unei mari mulþimi de oameni care mã ascultã.
Îmi rostesc impecabil discursul. 

Sala hohoteşte. Îmi opresc o secundã respiraþia,
mã oglindesc deformat în podea, 
podeaua se sparge sub picioarele mele. 
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Desprinderea 

Şi ce mai conteazã cã lumea asta
se schimbã necontenit, când privirea mea 
se opacizeazã treptat. Sunt singurul 
actor de pe scenã, am o singurã replicã 
pe care am uitato. trupul îmi tremurã,
mâinile mi se mişcã haotic, 
mã bâlbâi şi tac. Sala aplaudã.

Sunt zile ce parcã nu se mai sfârşesc.
Zile în care nu fac absolut nimic.
noaptea vine ca o izbãvire. 
Gândurile forfotesc. Vãd şi aud lucruri 
care nu existã pentru ceilalþi.
Intru în altã lume fãrã 
trup. Mã pierd şi mã regãsesc
mai anarhicã şi rãzvrãtitã ca oricând.

nu mã mai entuziasmeazã ideile 
cu pretenþia de a schimba ceva înlãuntrul meu.
Dacã aş putea, aş face orice încalcã
legile umane. Dar mã tem, 
sunt un om fricos şi laş. Am grijã 
sã nu pãþesc nici cel mai mic rãu.
În momentul urmãtor mã lovesc cu pumnii 
în piept şi îmi blestem fiecare 
clipã. Haosul se dezlãnþuie. 
Sunt de nerecunoscut. Lumea mã rejecteazã. 
Singurul refugiu, patul 
în care totul se supradimensioneazã.

Între zi şi noapte nu mai este 
nicio diferenþã. cu mintea anesteziatã, 
mã târãsc dea lungul zidurilor 
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cãutând o bancã de lemn. Mã aşez 
şi lângã mine se aşazã un om fãrã chip, 
fãrã vârstã. Îmi spune sã rezist. 
cã este alãturi de mine. Încremenesc 
pe bancã. Omul pleacã. 
O femeie blândã mã ridicã de pe bancã 
şi mã conduce pas cu pas 
în camera mea, în patul meu 
care mã primeşte 
cum un mormânt cadavrul proaspãt.


