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OCTAV BOZÎNTAN

Autorul este născut în Ploieşti, n. 01.04.1961 – d. 23.12.2016. Absolvă 
Liceul I.L. Caragiale în 1979 şi timp de trei ani a urmat Facultatea de 
Metalurgie din Bucureşti, după care renunţă din cauze personale. În anii 
următori practică diverse meserii lucrative, precum instalator, zugrav, zidar, 
ospătar, decorator, este driver la hipodromul din Ploieşti şi, imediat după 
Revoluţie, devine student la Facultatea de Filologie-Jurnalistică a Universităţii 
Hyperion. Are un master în mass-media şi comunicare, la aceeaşi universitate.

În anul 1991 este laureat al concursului „Panait Istrati”, iniţiat de Radio 
România Cultural şi Radio France International, apoi colaborator al TVR 2, 
ca traducător al serialului „Cartea naturii” şi al filmelor de desene animate de 
scurt şi lung metraj.

Din 1992 colaborează la Editura Nemira, ca redactor, traducător şi corector. 
Traduce şi pentru alte edituri, cum ar fi Alfa – „Spovedania unui beţiv”, Jack 
London, Dharana – „Ce ar face Confucius” şi „Eliberarea de materialismul 
spiritual” – filozofie asiatică, precum şi Humanitas, „Scrisori către o tânără 
gimnastă”, Nadia Comăneci, un best-seller al anilor trecuţi, vândută, după cea 
de-a doua ediţie, în o sută de mii de exemplare. Între timp, autorul, nu foarte 
interesat de publicitate, colaborează cu revista „Albina”, publicând articole şi 
povestiri, cu Radio România Cultural şi Radio România Internaţional. Are în 
lucru încă trei romane cu subiecte inedite.

Între anii 2006 şi 2008 este titular al rubricii săptămânale „Vedete în 
literatură”, din cadrul emisiunii „Veniţi cu noi pe 2”, difuzată de TVR 2, în 
care prezintă cărţi ale celebrităţilor din diverse domenii.

A fost dintotdeauna preocupat de literatură, iubind cartea ca obiect şi, 
evident, pentru conţinut. Înainte de ’89 nu era interesat să publice dar, imediat 
după Revoluţie, scrie romanul „Hanul păcătoşilor” care, abia după unsprezece 
ani, este publicat graţie lui Alexandru Condeescu, la Editura Muzeului 



Literaturii Române. Deşi apărut în tiraj modest, romanul intră în atenţia 
criticii şi nu numai. Dan C. Mihăilescu îi face o prezentare la televiziune, 
scrie articolul „Zahei Văzătorul” în suplimentul literar al Ziarului financiar 
şi include romanul în volumul II al „Literaturii române în postceauşism”. 
Direcţia Generală a Penitenciarelor achiziţionează o mare parte din tiraj, 
cartea servind şi astăzi drept manual tinerilor ofiţeri. Sociologul Bruno Ştefan 
îşi bazează pe aceasta lucrarea de doctorat, intitulată „Mediul penitenciar 
românesc”, publicată la Editura Institutului European, Secolul XXI. Cartea 
este imediat tradusă şi publicată în America, sub titlul „New Europe, Jails Old”, 
la Editura InterAcademic Press.

La mai bine de o sută de ani după „Amintirile” rurale ale lui Creangă, se 
poate considera că universul copilăriei s-a schimbat şi, investigat din punctul 
de vedere al unui copil din zilele noastre, capătă o altă dimensiune, dar cartea 
este cu totul altceva decât primul volum din „La Medeleni”, al lui Ionel 
Teodoreanu. Se pleacă de la două principii: „Adevărul nu este ceea ce ştim 
ci, mai ales, ceea ce nu trebuie să ştim” şi „Timpul merge înainte şi înapoi ca 
la el acasă”. Autorul narator se plimbă prin intermediul amintirilor înainte 
şi înapoi pe axa timpului, când mai real, când mai imaginar, prezentând o 
copilărie posibilă a fiecăruia dintre noi. La un moment dat, copilul citadin 
descoperă ruralul, dar ciocnirea cu acesta nu îi este benefică. Volumul poate 
fi privit drept o sinteză a unui meci de box în care, protagonistul, după ce a 
fost lovit cu putere de viaţă, reuşeşte să se ridice atunci când arbitrul strigă 
„9”. Distanţa dintre copilărie şi maturitate devine uneori zero, încercând să 
dovedească puterea omului în lupta cu timpul. Până la un punct, romanul are 
atribuţiile unui studiu psihologic, investigând profunzimea gândirii infantile.



Când te naşti pe 1 Aprilie şi, îndată ce-ai sosit 
acasă propria ta mamă, prea tânără şi prea ocupată 
cu slujba ca să te crească de una singură, te oferă 
drept plocon încă de la poartă unei bunici grijulii, 
nu poţi să spui că ai păşit chiar cu dreptul, că 
soarta ţi-a hărăzit o existenţă ceva mai deosebită, 
doar pentru că ai întrezărit lumina becurilor din 
sala de naşteri într-o zi în care iluzia îşi face loc 
la tot pasul. Trebuie să te obişnuieşti cu ideea, 
urmând, vrei nu vrei, un principiu arhicunoscut 
– ce vezi tu, coane, nu-i tocmai adevărat.



Dacă imediat ce te trezeşti ai în faţa ochilor 
numai orbitorul luminilor din tavan, timpul 
începe să se joace ca şi cum ar fi la el acasă. 
Prezentul, trecutul şi viitorul se contopesc în simpla 
imagine a unui neon dar, după ce te obişnuieşti, 
începi să ai amintiri despre care nu ştii dacă sunt 
ale tale, sau doar imagini prelucrate, auzite de la 
alţii. Nu simţi nimic.

Ai reuşit să lupţi pentru titlu şi, uite, eşti la 
podea. Azi e ziua când trebuia să fii campion. 
Sau, cel puţin, aşa credeai tu. E o zi a iluziei. Ai o 
grămadă de ani şi nimic din ce-ai fost nu ţi-a ieşit. 
Doar asta.

Trăieşti. Trăieşti într-o dimensiune în care poţi 
să fii oricine sau chiar mai mulţi în acelaşi timp. 
Corpul tău nu simte nimic şi totuşi trăieşti.
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Calvarul a început, cred, înainte de a fi conştient de lumea 
din jur. Boşorogii ăia doi, bunicu-meu şi bunică-mea, 
amândoi de profesie ambiţioşi, de data asta căzuseră 

de acord că mina de diamant fusese descoperită. În imaginaţia lor, 
cristalul brut căpătase dimensiunea unei supernove în stare latentă, 
gata de explozie, gata să arate lumii, cosmosului şi universului 
descoperit ori încă nedescoperit, ce produseseră ei. Ce-i drept, 
sacrificând o generaţie. Generaţia pierdută era fraiera de maică-mea 
care, la vreo douăştrei de ani, s-a văzut văduvită de toată dragostea 
părinţilor ce până atunci fuseseră soarele şi luna în favoarea unui boţ 
compus din materie urlătoare, mâncăcioasă şi scutecioasă, numit 
din primele zile, de parcă ar fi fost vreun titlu nobiliar, Mititelul.

Bazi, practicând în urbe meseria de persoană respectabilă, salutat 
pe stradă şi aiurea de mai toată lumea, avea o personalitate cel puțin 
duală; avea de unde alege, aşa că o utiliza pe aia care îi convenea în 
funcţie de situaţie, iar de când fusese înălţat la gradul de bunic se 
făcuse al naibii de posesiv. Nu i-a fost greu, pentru că oricum era 
recunoscut, fără drept de apel, ca lider al unei întregi liote, cum s-ar 
zice, o turmă de unchi, mătuşi, naşi, fini, veri, fraţi, clienţi şi tot ce 
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şi-ar mai dori un muritor cu oarecare pretenţii de notorietate. Abia 
venea de la slujba lui importantă, nici nu se dezbrăca şi striga de la 
uşă:

– Unde-i Mititelul?
Geturia, muiere zdravănă, casnică şi din când în când vicleană, 

nu prea tare, doar atât cât îi cerea viața de nevastă cu pretenţii în 
faţa neamurilor, sărea de pe unde era şi-i lua geanta mereu doldora 
de diverse. Îl ajuta să-şi dezbrace sacoul aşezându-l pe umeraş, fără 
să uite însă niciodată să-i verifice buzunarele pline mai mereu de 
onorariile diverşilor clienţi. Bazi îi cunoştea activitatea de-a fir-a-păr, 
dar o lăsa să creadă că nu ştie ce face. Ea, la rându-i, era sigură că 
el ştie şi că o lasă intenţionat să facă aşa, deci se rezuma să ia sutele 
din buzunarul celuilalt şi să le mute într-al ei, unde stăteau mult 
mai bine şi mai cu folos. Geturia avea mâna destul de strânsă iar 
lui îi convenea. Trecuseră împreună de mai bine de-un sfert de veac 
prin tot felul de schimbări, conversiuni financiare, ruşi la tot pasul. 
Noroc că Stalin murise la vreme şi, odihnit fie el e un fel de-a zice, 
lăsase lucrurile să se mai aerisească, aşa că baza tot ea era, măcar că 
nu muncise nicăieri toată viața. Deh, cucoană mare, nu se făcea.

Se întorcea toată numai zâmbet şi întreba, mulțumită de recoltă:
– Ți-e foame, Vasile?
Aha, boşorogul avea şi un nume, îl chema Vasile, nume 

autohtonizat de mare bazileu. Cum ai fi vrut să-l cheme? Roberto, 
Gianni, Masserati? Nicidecum. Era doar român sadea. Întreba iarăşi, 
cu ceva mai multă precipitare:

– Zi, odată! Mititelul e în camera lui?
– Păi, unde să fie? Nepoțelul tău scump şi drag abia te aşteaptă.
Nepoțelul scump şi drag se găsea, fără nicio îndoială, în camera 

ce-i fusese repartizată de comun acord cu toată familia, cea mai 
luminoasă, cea mai călduroasă, cea mai cea, că doar la asta avea 
dreptul, fie şi numai pentru că era primul născut posesor de 
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ghivent urinant. Atributul multiplu „scump şi drag” era folosit cu 
parcimonie, pronunțat cu afectare, extins alteori la – mămicuța 
ta cea scumpă şi dragă, ori mătuşica ta cea scumpă şi dragă – mai 
mult nu mergea. Oricât de pupincuristă de ocazie era coana mare, 
adorația se mărginea la atât: fetele ei, başca progenitura celei mai 
mari, ailaltă nefiind încă măritată. Pe vremea aceea studentă în an 
terminal. Ea a reuşit, naiba ştie cum, să-şi aranjeze viața în aşa fel 
încât să nu supere pe nimeni, ba chiar coanei mari să i se umfle guşa 
de făloşenie de fiecare dată când o pomenea. Mie nu mi-a ieşit. 

În fine. Împricinatul îl aştepta pe bazileu în diferite ipostaze, după 
cum îi dictau instinctele sale de nou-născut, care părea să nu aibă 
habar decât de pătuțul în care îşi petrecea, în cea mai mare parte, 
primele luni de viață. Spre deliciul celorlalți, făcea o sumedenie de 
fapte glorioase, care de care mai apreciate. Producea rahat în cantități 
considerabile, de parcă ar fi fost angajat cu normă dublă la fabrica de 
plastilină galbenă, uda cârpele când te aşteptai mai puțin şi răcnea 
din plămânaşii lui fragezi până se învinețea, imediat ce biberonul cu 
lapte se transforma într-o sticlă gradată, goală pe dinăuntru, mânjită 
de ce fusese înainte, mărginită de o pacoste de suzetă găurită din 
care ieşea un nimic ce-i dădea putere să-şi facă numărul sonor.

Bazileul nu participa la acțiunile de îngrijire, spălare şi hrănire 
a Mititelului, dar a observat foarte repede că urla de nu mai putea 
după ce mânca. Furios că situația se repeta, într-o după-amiază a 
decretat cu blândețea-i caracteristică:

– Imbecililor! Mititelul este bolnav. Chemați doctorul că vă 
sfărâm pe toți!

Cum adunarea prezentă nutrea cea mai aprigă dorință de a nu se 
transforma în diverse fragmente împrăştiate în cele patru vânturi, 
s-a repezit la telefon şi nenea doctorul a sosit cu taxiul în mai puțin 
de o jumătate de oră.
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Durduliu, destul de scund şi uşor obosit a intrat cerând să vadă 
pacientul aflat în suferință. L-a pipăit, l-a palpat în diverse locuri 
şi, fără să-i pese de sprâncenele încruntate ale bazileului, a întrebat:

– Când a mâncat ultima dată?
Adunarea a răspuns în cor:
– Cam acum o oră, dar ce, credeți că laptele nu e bun?
– Ce lapte îi dați? Se alimentează la sân?
Maică-mea, cam bleagă şi emotivă cum avea să fie toată viața în 

astfel de situații, abia şi-a găsit vorbele. Bazi se uita la ea, chit că era 
fiica preferată, gata s-o sfâşie. 

– Ştiți, a mormăit ea, de la început n-a prea vrut să sugă. Îl 
puneam la un sân, trăgea de câteva ori, întorcea capul. Îl mutam 
în partea cealaltă făcea la fel, după aia iar nu mai voia să mănânce. 
L-am trecut pe lapte praf şi o vreme a fost bine. Acum nu ştiu ce are. 
Mănâncă un biberon întreg şi la sfârşit plânge.

Doctorul a privit-o puțin încruntat.
– Fumați mult? Consumați alcool în exces, mâncați deosebit de 

condimentat?
Bazileul s-a repezit spre ea, gata s-o lovească. Doctorul s-a aşezat 

în dreptul lui prinzându-l în brațe cu o putere pe care nu o bănuia 
nimeni.

– Să nu îndrăzneşti, domnule!
Mama, ştiind că nu are nicio vină, abia se stăpânea să nu 

plângă. Doctorul l-a trântit pe canapea ca pe nimic. Cele câteva 
clipe de tăcere şi stupoare au atârnat ca plumbul. Dorind să le fie 
bine tuturor, mama cea timidă a vorbit prima:

– Nu, domnule doctor, nici nu beau, n-am fumat niciodată şi de 
mâncat, mănânc ce se găteşte în casă. Am mult lapte, dar nu-l bea.

– Stați liniştită, a fost doar o întrebare profesională, ştiu ce 
întâmplă. Vă rog, poate cineva să prepare repede o porție de lapte 
praf? Orice marcă, toate sunt bune.
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Coana mare, glonț la bucătărie. Ai fi zis că-l avea gata pregătit, 
aşa de repede a venit. Mititelul a înşfăcat sticla cu ambele mâini, a 
tras-o spre gură şi nu s-a lăsat până nu a dat-o gata. 

Sătul, am adormit fără să fiu conştient de zarva din jur ori de pipiul 
abundent care-mi invadase scutecele. Pe vremea aia nu se găsiseră 
nişte oameni aşa de deştepți şi nişte afacerişti aşa de pricepuți, încât 
să fi inventat deja hârtiile absorbante numite pampers. Destinul îmi 
fusese pecetluit – Sticla! Să nu uităm că la tăierea moţului, primul 
lucru pe care am pus mâna a fost paharul pe care de atunci l-am 
purtat asemeni unui blazon iar mai pe urmă, după ce i-am vărsat 
conţinutul, jumătate pe mine jumătate pe naşa care mă ţinea în 
braţe abia reuşind să mi-l smulgă cu urlete, forţă şi răcnete, am mai 
ales, spre dezamăgirea multora din cei prezenţi, un creion şi o carte, 
ocolind sistematic simbolurile bunăstării – banii şi bijuteriile – de 
parcă ar fi fost date cu dedete. 

Cam aşa mi-a relatat Geturia că s-ar fi desfăşurat, în rezumat, 
primul an al existenţei mele. De pe la doi şi jumătate îmi amintesc, 
fără prea mare efort, iar dincolo de zece şi jumătate n-am decât să-mi 
imaginez până nu mai pot. Cine-mi spune că n-o să ajung scriitor, 
zdravăn la minte şi la trup şi mare iubitor de cele lumeşti? Ai, cine? 
Poate vreo soră care, din când în când, vine să schimbe tuburile şi 
aşternuturile. Poate da, poate nu.

Buzoasa era sora mai mare a celui căruia îi port numele. Geturia, 
prin temperamentul ei de gaiță, se dovedea o foarte bună imitatoare 
şi de fiecare dată când avea ocazia o maimuțărea pe Buzoasa, de 
ziceai că trăise toată viața în Ardeal, nu în gura portului, la Brăila. 
Câteodată, ca să supraliciteze când respectiva o anunța la telefon că 
îi face o vizită „să ne mai vorbim şi noi, dragă”, răspundea ighen, 
ighen, adică un fel de da, lua-te-ar dracu.

– Mişcă, mă, şi pune-ți alte haine, că iar vine putoarea aia şi-i zice 
lu tactu că te joci în trening şi eşti murdar, n-ar răbda-o Dumnezeu 
de curvă!
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Uite-aşa învățam eu că nimic din ce făcea Buzoasa, foarte bună 
şi generoasă, dar numai cu bărbații trecuți de o anumită vârstă, 
nu trebuie imitat, cu atât mai puțin accentul. Dar, lucrurile nu 
se opresc aici. În puținele dăți când fusesem cantonat la mama lu 
Pilangiu, taică-meu, Baba Cloanța, femeie subalfabetizată, îngustă şi 
cu predilecție rea când venea vorba ori fapta de jumătatea de familie 
care îmi aparținea din partea mamei, mă lua de la uşă cu un zâmbet 
drăgăstos care însemna, ca valoare conotativă, iar ai venit, mă, 
pacoste?, iar ca sens denotativ tot aia. Geturia mă cam plesnea, dar 
tot ea mă ştergea la dos şi stătuse lângă mine când aveam patruzeci 
de grade. Făcea ea ce făcea şi dimineața mă aflam tot în viață. Cu 
ailaltă, cred că la ora asta eram cernoziom, că tot îmi repetase de o 
mie de ori că fie zici regăţean, fie pleavă nu-i mare diferenţă şi să 
fiu mândru că „smăcar tată-tău provine dintre oameni, dragă, nu 
gunoaie”. Dacă aş fi pârât-o lui Bazi cred că-i rupea gura cu cap cu 
tot.

Andu şi Anda, gemenii care locuiau alături, nu beneficiau de 
serviciile personale ale unei Geturii gata în orice moment să te 
hrănească, să te îmbrace, să te spele, să-ți dea slobod la joacă atunci 
când avea treabă aşa că, vrei nu vrei, o apucaseră pe calea căminului 
şi, ulterior, a grădiniței unde învățau o sumedenie de lucruri 
miraculoase de care eu eram, chipurile, străin. Străin, s-o creadă 
cine a mai crezut-o! Bazileul interzisese tuturor distracția perversă 
de a mă învăța vreo poezie, pentru că mintea Mititelului trebuia să 
rămână vie şi deschisă, nu să memoreze compoziții idioate şi lipsite 
de logică ale unor indivizi văduviți de verticalitate care, în mare, 
nu se aleseseră de la viață decât cu decepții şi diverse niveluri de 
nefericire. Când îi venea bine şi nu ne auzea nimeni, să tot fi avut 
vreo trei patru ani eu, nu el, el batea în şaptezeci, îmi povestea că pe 
vremuri a existat un mare învățat pe nume Platon. Nu mai puteam 
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eu de el! Pe la şaptesprezece ani, împins şi de pasiunea pentru box, 
sunt sigur că o să-mi amintesc de respectivul citind o carte minunată, 
„Careul magic”. Sudoare, durere, pumni câțiva, nu puțini care, 
pentru o bucată de franzelă, crăpaseră de-a binelea sub loviturile 
mai pricepute ale adversarilor, după aia exemple din antichitate, aşa 
cum se mai lupta pe vremea aia cu mănuşi ghintuite cu plumb şi una 
din mâini legată de adversar cu o curea de vreun metru, ca nu cumva 
să-ți dea prin cap s-o iei la sănătoasa!

Un alt individ, numit Socrate, la fel de mort de vreo două mii şi 
trei sute de ani, îi zicea, dorind să-l aducă pe poetul – viitor filosof 
pe calea cea bună:

– Platon, acum, după anii de pugilat, nici mama ta nu cred că 
te-ar recunoaşte!

Şi, ce-i păsa lui Platon? Era tânăr, puternic asemeni unui bour de 
la Cnossos, peste care se sărea de amuzament în lipsă de televizor, 
iar după ce a crăpat a fost decretat, aproape în unanimitate, cea mai 
mare minte a umanității. Tinerii deveneau treptat eterici, teluricul 
fiind evitat cu eleganță.

Hei, bre, ai şi ajuns la Platon? Până acolo e cale lungă. Sau, cum ar 
zice un cunoscut de-al meu: Harasel, mo, geaba strădania dacă nema 
puternița! Habar n-am ce înseamnă, dar dacă țineți cu tot dinadinsul 
să aflați nu mai consultați dicționarul, întrebați un flăcău din ăla 
care vinde telefoane sau țigări cu preț redus. Dacă nu vă alegeți cu un 
scuipat ori cu vreun cap în gură, s-ar putea să deveniți posesorul unui 
nou adevăr. Adică, tot un rahat. Din toate chestiile astea înveți câte 
ceva. Nu ştii dacă îți vor folosi cândva, dar le bagi la sertar. Aşadar, 
na poftim filiația: Socrate – Platon – Bazileul – eu, progenitură cu 
antecesori condamnată la Dialoguri, adică proză pe toată linia. Başca 
ring cât cuprinde.

Să tot fi avut vreo cinci anişori, după cum zicea Baba Cloanța, 
„mâncu-l bunica pe el de bun şi cuminte, că tare-i ocoş”, parcă mi-ar 
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fi dat ea în gură avioane cu sarmale sau ce-or mai fi fost şi ar fi alergat 
cu farfuria în mână prin curte precum Geturia, cu recipientul la 
purtător, inventând în avans joggingul la domiciliu după nepotul 
mofturos. De Crăciun, printr-un fel de minune, se strânseseră toți la 
un loc, inclusiv Pilangiul, care nu era niciodată prezent. Probabil îşi 
luase de lucru pentru acasă. La momentul sorocit dinainte a sosit şi 
Moş Gerilă – ia mai lăsați-mă cu tâmpenia aia numită Moş Crăciun, 
că e acelaşi bețiv îmbrăcat în haine de carnaval, avid de ceva parale, 
dacă scoate cum trebuie cadourile din sac şi nu mănâncă prea mult 
borş, astfel încât copilul, în naivitatea lui, să nu se prindă că e tot ăla 
de anul trecut şi că la anul tot ăsta o să fie, cum am văzut eu într-un 
film mişto. Una peste alta, ne aflam în adunare extinsă, cu Andu şi 
Anda, cu părinții lor, cu toată liota şi Moşul a scos cadoul care mi se 
cuvenea de drept, a citit numele de pe pachet, ce, eu eram prost să 
nu ştiu că e o făcătură şi că mama cumpărase întreg sacul, m-a scos 
în față cerându-mi să spun o poezie ca să-l capăt, după aia, tăcere.

Ce mă-sa de poezie să-i spun, că în afară de stupida „Cățeluş 
cu părul creț” nu ştiam niciuna? Mititelul, care îi corecta pe 
oamenii mari când făceau dezacorduri şi suferea de logoree aproape 
patologică, avea o atitudine de copil drăguț, cuminte şi înțepenit, 
de parcă domnul Platon, cu tot cu poeziile lui arse la treizeci de 
ani când se hotărâse să se apuce de filozofie, ar fi făcut un pact cu 
neantul şi s-ar fi dus sulii de suflet.

Singurul care nu se prea regăsea era Bazileul, ceilalți aşteptau să 
vărs o strofă din ceva gen „Iarna pe uliță”, de o tanti cucoană şi să 
ies basma curată. 

De unde „Iarna pe uliță”? Prietenii mei, cu ştate vechi la grădiniță, 
îşi luaseră deja pachetele şi plătiseră cu nişte vorbe pe care nu le 
pricepusem, ceva despre sănii şi omăt, spuseseră vorbele odată cu 
saliva şi cu guri de aer întretăiate de şuierături şi semisufocări când 
rămâneau fără oxigen, semn că sistemul de învățare a poeziilor era 
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fără cusur, unul din cele mai eficiente, iar tovarăşa de la grădiniță îşi 
făcuse pe deplin datoria. 

Andu îmi comunicase, încă de anul trecut, una din tainele lor. 
Aparent fără niciun motiv se opreşte din activitatea numită joacă, 
înțepeneşte în poziția de drepți şi scoate la mine limba, cât era de 
lungă. Şi jur, era de dimensiuni considerabile. Apropie arătătorul 
de ea, ca şi cum ar fi dorit cu tot dinadinsul să-l înfigă în bucata de 
carne şi zice, cu greu, mestecând sosul de scuipat:

– Nouă, a zis tovarăşa, ne face injecție în limbă dacă nu învățăm 
poezia, înțelegi, băi, direct în limbă! Îți dai seama cum doare?

M-am cam cutremurat. Deci de aia bietul Platon, prozator 
polemist şi-a ars în piață toate poeziile, măcar că era cel mai tare din 
vremea lui, de nu s-a păstrat nici cenuşa. Cu siguranță, învățătorul 
ăsta nou pe care şi-l alesese cu de la sine putere, Socrate, era un fel 
de „tovarăşa” de la grădiniță. Ce bine că autoritățile i-au dat otravă! 
Auzi, să-i pună pe tinerii atenieni, aspiranți la înțelepciune, să-şi facă 
injecții direct în limbă! O pretenţie de mai mare dragul!

Noroc cu industria cinematografică. Atunci când eşti mic, nu 
prea ții socoteala timpului, o zi sau o săptămână cam tot pe acolo. În 
orice caz, nu trecuse prea mult de când văzusem Romulus şi Remus, 
o poveste filmată cu un fel de câine lup, cam pricăjit, care găsise 
nişte copii abandonați ce se iubeau ca fraţii şi nu-i mâncase, cum ar 
fi fost firesc şi ne arată mereu la televizor, ci îi hrănise, îi făcuse mari, 
investise efort şi energie, pentru ca ei, când le-a venit la îndemână, 
să încerce să-şi ia beregata unul altuia, iar altuia chiar i-a reuşit. Ăla 
cică-i mama antecesorilor noştri.

– Moşule, am început cu o jumătate de gură, eu nu ştiu poezii, 
dar pot să-ți spun o poveste. A fost odată o lupoaică…

Am relatat filmul cum m-am priceput mai bine, am încasat 
cadoul, după aia m-am jucat cu ceilalți doi. Cam asta a fost prima 
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mea confruntare cu genul liric, pe care nu am putut să-l înțeleg defel 
până la vreo treizeci de ani când, cu voință şi patos, m-am apucat 
de citit filozofie, mama înțelepciunii, mama ei de filozofie, cu cine 
o mai înțelege, că din ce citeşti din aia ai mai citi şi tot acolo ajungi. 
Poate că aşa o să mi se şi întâmple.
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