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Joi, 23 septembrie 1993 

Am trecut de echinoc∞iu, am trecut §i de “aniversarea” 
l¶s¶rii de tutun §i de toate ; înc¶ n-am ajuns la 2 octombrie. 

ïntîi are s¶ fie 2 octombrie: împlinirea a cincizeci §i opt 
de ani ; apoi num¶rînd: zece plus înc¶ zece - plus vreo 
trei-patru, ajungem la 14-le februarie 1967. Atingem 
sorocul. Ne facem timpul. Ne socotim cu noi §i cu ceilal∞i -
definitiv. £i dac¶ tata a murit în 14 februarie, la 25 de zile 
dup¶ ce împlinise 58 de ani - de ce n-a§ muri §i eu ? 
Nu sunt §i eu om ? Nu fac §i eu 58 de ani în 2 octombrie, iar 
§i 25 zile cad(e) în 27 octombrie ? 

Tot nu mai am ce face pe lumea asta - dac¶, îng¶duitori 
fiind, ziceam c¶ pîn¶ acum am avut ; c¶ am f¶cut mare -
§i lat¶ - brînz¶. 

La urma urmei, mi-am încheiat socotelile cu mine §i cu 
ceila∞i în august-septembrie 1989. Am cîteva fotografii din 
acea perioad¶ - mai exact : din luna mai 1989 : buh¶it peste 
poate, cu pungi agresive sub ochi (le zic agresive, fiindc¶ 
sunt reliefate, ∞î∞oase, nu atîrnînde), cu nasul-cartofasul §i 
mai cartofasnic... De atunci eram atins §i r¶u atins - dar nu 
§tiam... Lucrasem cu pl¶cere la Roman-intim, îl pornisem 
prin februarie, iar în iunie îl aveam gata - ba unele p¶r∞i 
de dou¶ §i de trei ori scrise. Apoi eram prin§i cu “eveni-
mentele” ; cele din prim¶vara lui ‘89, R¶scoala Scriitorilor 
Români... 

A§a c¶ episodul ¢epeneag-Breban, cu uniunea indefec-
tibil¶ dintre ei doi - a§ternut¶ pe hîrtie în Jurnalul de 
c¶ldur¶ mare - a coincis cu sfîr§itul nu doar de capitol, ci de 
carte - dar eu nu §tiam.... 

Multe nu §tiam atunci, la timpul lor, §i nu v¶d la ce mi-
ar fi folosit s¶ le §tiu, atunci. Fa∞¶ cu via∞a mea §i cu nevia∞a 
mea sunt fatalist - pe urmele lui Noica, dar u§or invers, zic : 
a§a a fost s¶ fie. 

De unde s¶-mi vin¶ în∞elepciunea asta ? Nu §tiu de unde, 
îns¶ e o în∞elepciune tare în∞eleapt¶. Fiindc¶ m¶ scute§te de 
regrete - astea mi-ar mai lipsi, dup¶ atîtea toate! De aceea nu 
voi fi suferind întrebarea idioat¶ (ca toate întreb¶rile 
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idioate): «Ce (te-)ai fi f¶cut, dac¶ ai lua via∞a de la început?» 
Nici nu merit¶ s¶ r¶spunzi, agasat: «Acela§i lucru.» 

Refuzul de a r¶spunde ar putea fi în∞eles ca o deplin¶ 
mul∞umire de sine: «Ceea ce am f¶cut a fost f¶cut atît de 
bine, încît...» Da de unde! Singura “chestie” altfel¶ pe care 
a§ reface-o (dac¶ a§ lua via∞a de la început) : fetele-femeile: 
nu le-a§ mai l¶sa pe data viitoare; ori altora, le-a§ ridicare eu. 

(Ei, da : iar acum, la bilan∞, s¶ g¶sesc c¶ nu le-am ridi-
cat¶r¶ îndestul...) 

Multe lucruri (definitive) nu §tiam atunci, în prim¶vara-
vara-toamna-iarna lui ‘89. 

Acum, în aceste pagini de jurnal m¶ ocup numai de cele 
ale mele - nu de ale omenirii... 

Nu §tiam, nu sim∞eam, nu b¶nuiam c¶, terminînd în iunie 
Roman-intim, terminasem, în fapt §i cu scrisul “roma-
nelor”. Dovada: numaidecît dup¶ - în chiar timpul zbaterilor 
pricinuite de “complotul” împotriva Monicilor- m-am 
apucat de... urm¶torul. A§a f¶cusem totdeauna - pîn¶ atunci. 
Din avînt, din iner∞ie, terminînd ceva începeam pe dat¶ 
altceva - chit c¶, istovit, ori doar plictisit, l¶sam pentru 
alt¶dat¶ pornirea acelei alte c¶r∞i. ïncepusem, deci, Adam §i 
Eva - în viziunea mea... Atunci, în iunie; apoi reîncepusem 
prin octombrie. ïn fine, ultima tentativ¶ dateaz¶ din anul 
trecut, 1992 - §i acolo am r¶mas: la inten∞ie. 

Adev¶rat: în ace§ti patru ani (patru ani!) am pigulit 
textele scrise înainte §i nu doar Roman-intim (de dou¶ ori, 
de la cap la coad¶), ci §i Sabina ; §i Din Calidor ; §i  
Bonifacia - pe acestea le-am rescris, în cea mai bun¶ tradi∞ie 
(a mea, fire§te). Tot adev¶rat: am comis §i texte noi, dar nu 
“romane” : articole, postfe∞e, cronologii, bibliografii, 
dialoguri - unele reale, altele mimate - îns¶ nu romane. 
Roman-intim a fost ultimul... 

Nu poate fi vorba de a fi mul∞umit cu cît am scris, vorba 
fiind c¶ nu sunt ne-mul∞umit (cu cît am scris) ; despre cum 
nici nu aduc vorba: nu e treaba mea (a mea este de a-mi 
spune c¶ nu pot fi mul∞umit de cum). 

£i pentru c¶ suntem la bilan∞: am scris - în sensul c¶ am, 
scrise - dou¶zeci si dou¶ de titluri - s¶ le num¶r: 

1. Camera de al¶turi.
2. Ostinato.
3. U§a noastr¶ cea de toate zilele.
4. ïn Cerc.
5. Gherla.
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6. L¶te§ti - singurul text neterminat, nefinisat, dar 
inclus. 

7. Gard¶ invers¶.
8. Culoarea curcubeului - 77.
9. Patimile dup¶ Pite§ti.
10. Soldatul cîinelui.
11. Bonifacia.
12. Din Calidor.
13. Arta refugii.
14. Astra.
15. Sabina - în dou¶ p¶r∞i, care ar putea fi luate separat. 
16. Roman-intim - de asemeni în dou¶, îns¶ avînd un 

singur titlu. 
17. Jurnal de c¶ldur¶ mare.
18. Patru dialoguri (cu Ruxandra Cesereanu, cu Florin 

Ardelean, 
apoi: cu Al. Cistelecan §i cu Maria-Cornelia Oros). 

19. Dialog cu I.I.I.
20. Scrisori.
21. Articole.
22. Alfabecedar.
A§adar, m¶ opresc la 22, cifr¶... rotund¶. Acestea sunt 

c¶r∞ile terminate, la care nu mai am de pus decît o virgul¶ -
în fapt, am vrut s¶ spun: la care nu mai am de suprimat 
decît mul∞imea de virgule (p¶catul casei). 

Ar mai fi : Justa - terminat¶, dar nepublicabil¶ ; Venina 
- neterminat¶, r¶mas¶ a§a (§i bine a§a-r¶mas¶).

Ar mai fi Dialogul cu Mariana Marin : separîndu-ne, 
fiecare a spus c¶ î§i va lua partea de contribu∞ie. Deocamdat¶ 
nu am “cînt¶rit partea mea (de contribu∞iune). 

Mai exist¶ vreo sut¶ de pagini de Monolog. 
ïn fine, “interviurile”. Cum îns¶ în asemenea cazuri 

munca nu a fost în totalitate a mea, le las deoparte. 
Bineîn∞eles, sunt spusele mele - dar spuse provocate. Unul 
dintre ele - cel cu Liviu Antonesei - a §i ap¶rut în volum. 

Cam acesta este bilan∞ul. Nici “globalmente pozitiv”, 
nici catastrofic. Bilan∞, atîta tot. N-am s¶ spun: «E-hei, ce-a§ 
mai fi f¶cut §i dres §i cît §i cum a§ fi scris - dac¶...» Nu exist¶ 
nici un dac¶. Am impresia - uneori, certitudinea : un dac¶ nu 
a existat nici în ceea ce-l prive§te pe Labi§. 

S¶ zicem c¶ acesta este “avantajul” meu: necrezînd 
într-o alt¶ via∞¶ (în care s¶ fac ceea ce n-am f¶cut în asta), 
m-am str¶duit s¶ fac ceea ce se putea face - aici, acum. 
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Nu am amînat nimic, fiindc¶ nu mi-am propus s¶ realizez 
irealizabilul. Eu, domnilor - vorba lui Ion C., na§ul lui Filip 
- visez în cadru real! Ceea ce, în absen∞a altor (binemeritate,
se-n∞elege !) “beneficii” m¶car nu mi-a produs mari 
deziluzii - vreau s¶ spun: deziluzii legate de rezultatul 
faptelor mele. 

Nu §tiu dac¶ a fost bine ori r¶u - ori nicicacum, cum 
spun basarabenii la : nici lae, nici b¶lae. Ca scriitor n-am 
avut prilejul s¶ m¶ umflu (în pene, în piele) : debutul 
absolut mi-a fost la vîrsta de 31 de ani (§i dou¶ luni) ; debu-
tul editorial la 33 de ani, iar “ecourile”, cîte au fost, pu∞ine, 
s-au oprit pe dat¶. Cum era normal, interdic∞ia de a publica 
§i de a mi se scrie negru pe alb numele m-a gîdilat pe la 
sub∞ioara martirajului - în fine, a mereu §i mereu per-se-cu-
ta-tu-lui : o vreme. Apoi nu mi-a mai ajuns - desigur, era 
mult orgoliu de autor, îns¶ pe atunci - aveam numai 33 de 
ani§ori ! un copila§! - credeam în rostul §i în rolul §i în 
datoria scriitorului, eram un adolescent întîrziat de pu§c¶rie, 
nutrit cu dekabri§ti §i cu Dostoievski §i cu Stere §i oricît de 
antirus eram (§i eram !), ca §i Stere (dar compara∞ia se 
opre§te aici), eram p¶truns, modelat, f¶cut... ruse§te, nu 
române§te (m¶rturisesc, ru§inat: pe atunci - în anii 1968-
1970 - nu acceptam ceea ce citisem, mai cu seam¶ la 
Sterescu, despre incapacitatea scriitorilor români de a fi 
scriitori, în sensul de slujitori ai cuvîntului). 

Prietenii, §i ei scriitori, din perioada 1965-1971 m¶ 
sf¶tuiau sau îmi ziceau, a§a, în treac¶t - s¶ iau în seam¶ 
“compensa∞ia” (nu cred c¶ foloseau acest termen), adic¶: s¶ 
nu-mi pese c¶ nu sunt publicat în române§te, în România -
voi fi publicat în Occident, în fran∞uze§te, în nem∞e§te, în 
italiene§te, în... 

Vineri, 24 septembrie 1993 

£i s-a f¶cut ziua a doua (num¶rînd de ieri, 23 septem-
brie). Ziceam c¶ m-a§ fi putut consola cu aceast¶ compen-
sa∞ie: nu public la Marin Preda - public la Claude Gallimard 
(l-am citat pe Mazilescu) ! 

Mda, da ; era o consolare, o compensa∞ie... Dar nu mult 
timp. N-a durat nici m¶car pîn¶ în toamna lui ‘71, cînd au 
ap¶rut cele dou¶ traduceri din Ostinato. Ar fi fost nu doar 
indecent, dar de-a dreptul insult¶tor s¶ m¶ plîng, fa∞¶ de prie-
teni, c¶... suf¶r de nepublicare în limba în care scrisesem tex-
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tele. A§a c¶ am pus pav¶z¶ gurii mele §i  n-am oftat decît rar. 
La urma urmei, acest fenomen al “compensa∞iei” ar 

putea explica atît absen∞a solidarit¶∞ii celorlal∞i cu mine (în 
1969, cu scriitorul interzis; în 1977, cu scriitorul-cet¶∞ean), 
cît §i “analiza” pe care o fac ai no§tri colegi de breasl¶ (!) de 
la ‘89 încoace, cînd ne cînt¶resc pe noi, exila∞ii : ei cred 
(în acest caz, nu doar scriitorii) c¶, prin faptul de a fi plecat 
din România, dac¶ nu am rezolvat totalitatea problemelor 
pe care le-am avut ori le-am fi avut în ∞¶ri§oar¶ - oricum, s¶ 
nu carecumva s¶ aducem vorba despre “suferin∞ele” noastre. 
Pentru c¶, nu-i a§a, oricît de acute ar fi, sunt... compensate 
prin faptul c¶, la urma urmei: nu pentru c¶ am fi trecut în 
Occident, ci pentru c¶ nu mai suntem în România! 

Contorsiuni de psihologie a pe§telui; de în∞eles, la urma 
urmei: cînd e§ti nefericit e§ti §i bou, judeci cu curul. Atunci 
cînd Breban §i, în jurul lui, ap¶r¶torii - de la Gro§an la 
Damian Necula, de la Buduca la Reichmann (iar recent, 
Mariana Codru∞, pe la Dilema lui Ple§u), ne acuzau pe noi, 
exila∞ii, c¶ suntem resentimentari, în fapt se l¶sau prad¶ 
resentimentului lor, de “r¶ma§i”, de neferici∞i care nu pricep 
cu nici un chip de ce “ie§itii”, “libera∞ii”, nu se multumesc 
cu ce-au c¶p¶tat (!), cu acea compensa∞ie. Ei nu în∞eleg - §i 
nici nu exist¶ speran∞e c¶ au s¶ ajung¶ vreodat¶ s¶ p¶trund¶ 
acest “secret” : omenirea nu se împarte neap¶rat între st¶pîni 
de-o parte §i st¶pîni∞i de alta; omenirea nu func∞ioneaz¶ 
neap¶rat pe baza “serviciilor” reciproce; §i c¶ “balan∞a” 
ziselor Mariei-Antoaneta : “Dac¶ n-au pîine s¶ m¶nînce 
cozonac !” este o fals¶ balan∞¶ - m¶car pentru c¶ po∞i mînca 
§i una §i alta (ori nici una !). Pe scurt: eu ar fi trebuit s¶ fiu 
mul∞umit. C¶ public în Occident §i s¶ nu mai cer s¶ fiu 
publicat în România, ∞ar¶ §i a mea; în române§te, limb¶ 
matern¶ §i a mea! 

Aceast¶ str¶lucit(toare) opinie nu era doar a oficialilor-
umani, a §tabilor-de omenie de tipul lui Ghi§e ori, vai, Fulga: 
ei aveau sarcinile lor, trebuiau s¶ le îndeplineasc¶, chit c¶ se 
pref¶ceau a fi complici cu noi, interzi§ii (de ce voi fi vorbind 
la plural? - doar eram singurul începînd din 1969, cînd nu 
s-a mai scris despre mine, mai sim∞it din martie 1970, cînd 
mi s-a interzis s¶ mai public). A§adar, nu gîndeau astfel doar 
“ceilal∞i”, ci §i prietenii-buni ai mei: Mazilescu, Sorin Titel, 
Dana Dumitriu... 

Tot t¶cînd - ca s¶ nu-i am¶r¶sc (eu pe ei ! - de parc¶ ei 
ar fi fost interzi§i s¶ publice în limba în care scriau!) -
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încercam s¶ în∞eleg dac¶ ei chiar cred în adev¶rul spuselor 
lor (compensa∞ia...), ori erau doar a§a, vorbe-vorbe de 
consolare. N-am aflat. De§i m-am str¶duit. 

Mai tîrziu am în∞eles altceva, legat de “compensa∞ie” : în 
acel timp -1966, ‘67, ‘68 - s-a petrecut ruperea de prietenii 
de pîn¶ atunci (studen∞ii din ‘56), dar ne-lipirea de scriitorii 
tineri. Fie vorba între noi: nici unul dintre colegii de 
închisoare §i d.o. - Horia Popescu, Radu Surdulescu, Mircea 
Stancu, C. Iliescu - nu avea încredere în “valabilitatea” a 
ceea ce scriam eu. Abia dup¶ ajungerea (noastr¶, aproape in 
corpore) la Bucure§ti, dup¶ septembrie 1965, cînd am înce-
put s¶ scriu la Ostinato, Horia §i Radu, chiar dac¶ g¶seau 
oarecari virtu∞i textelor mele (în sensul c¶ ar avea ceva-ceva 
literar), în acela§i timp vor fi g¶sit c¶ erau neserioase - prin 
impruden∞¶ dac¶ nu prin curaj. Atunci §i a§a a început 
înstr¶inarea : în ochii unora f¶ceam lucruri de ne-f¶cut 
pentru un om normal, cu “experien∞¶” (a pu§c¶riei) ; pentru 
ceilal∞i, scriitorii de meserie, §i din breasl¶, scriam lucruri de 
ne-scris pentru un român normal §i scriitor (devenisem 
membru al Uniunii în 1968, ca urmare a public¶rii 
voluma§ului Camera de al¶turi). 

Azi §i ieri §i alalt¶ieri timpul a fost urît, îns¶ înainte, ca 
de obicei §i la Paris, toamna s-a ar¶tat în toat¶ arama ei 
superb¶; §i u§or nepl¶cut¶ aducerilor aminte ale mele: de 
cum am avut cei patru metri p¶tra∞i ai mei, în c¶m¶ru∞a de la 
Sterescu, cum am putut s¶ m¶ dedau viciului-solitar: scrisul. 
Scriam, vorba chiaburilor lui Baconsky, o noapte §i înc-o zi, 
iar cînd, pentru treburi pur alimentare, ie§eam din cas¶, eram 
fericit dac¶ timpul era posomorît, oricum, nepotrivit 
plimbatului ; îns¶, cînd - de-atîtea ori ! - d¶deam piept în 
piept cu toamna de Bucure§ti. De atunci (din toamna lui 
1966, fiindc¶ cea din ‘65 o petrecusem la c¶mine studen∞e§ti, 
deci neputînd scrie cît §i cum a§ fi dorit, nici piept-în-piept-
ul nu era evident), mi-am înregistrat, ca s¶ zic a§a, placa, cea 
care, are, n-are treab¶, zice prin glasul meu: 

«Idiotule ! Cretinule ! Uite ce toamn¶ a lui Dumnezeu e 
pe strad¶ §i tu stai închis în cas¶ - dar ie§i, domnule, cu o fat¶ 
§i primbla∞i-v¶ de mîn¶ la £u§¶ !” 

ïmi r¶spundeam tot eu, de pe cealalt¶ fa∞¶ a lunii : 
«Numai toamna asta - §i gata! Promit c¶, din toamna 

care vine...» 
Promis §i f¶cut! ïn toamna care venea eu tot idiot, tot 

cretin §i tot promi∞¶tor. 
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R¶s-alalt¶ieri a avut loc ultima... promisiune. Ia s¶ v¶d, 
a cîta, anual? Din 1966, a 28–a… 

£tiu-§tiu c¶ suntem f¶cu∞i §i din amîn¶ri, §i din promi-
siuni. £i asa, din promisiune în promisiune: din toamn¶-n 
toamn¶, au r¶mas cel pu∞in 28 de fete neplimbate (de mîn¶, 
la £u§¶ - cum ar veni: la £osea), în schimb nu §tiu dac¶ acea 
compensa∞ie, scrisul, a compensat ceva. £i chiar dac¶ 
adeseori în acele momente g¶seam c¶, scriind, nu f¶cusem 
mare brînz¶, nu spusesem niciodat¶: «Mai bine f¶ceam §i eu 
ce fac oamenii. ïn loc s¶...» A§a, pentru c¶ nici în acest caz 
nu func∞ioneaz¶ o balan∞¶: dac¶ nu a§ fi scris (în acele toam-
ne, la urma urmelor, în toate) nu înseamn¶ deloc c¶ “în 
schimb” a§ fi plimbat fete-cucuiete de, mîn¶ (ba chiar: de 
bra∞et¶ !) ; dup¶ cum faptul c¶ scriam ca un idiot cretin §i 
tolomac nu m¶ împiedica în nici un fel de a nu doar plimba 
acele fete. Se în∞elege, nu pretind c¶ aceste dou¶ trebi s-ar fi 
petrecut simultan, de§i, dac¶ m¶ gîndesc... 

De o singur¶ fiin∞¶ m-am apropiat, atunci §i, iat¶, acum 
dou¶ luni am s¶rb¶torit nunta de argint (c¶s¶toria legal¶ a 
avut loc “abia” în 1968, dup¶ doi ani de pa§nic¶ convie∞uire). 

Dar vorbeam de scris: 
Am mai spus cu prilejul unor dialoguri de dup¶ ‘89 : pe 

atunci (‘65-’71) credeam c¶ majoritatea scriitorilor gînde§te 
ca mine, anume: dac¶ textele tale nu sunt publicate aici, le 
trimi∞i dincolo. Aflîndu-m¶ în preajma lui ¢epeneag, eram 
tentat s¶ cred c¶ a§a (ca, adic¶, ¢epeneag) gîndesc to∞i oniri-
cii. Ei bine, a§a au gîndit numai doi f¶c¶tori de texte: un asi-
milat oniric, Virgil T¶nase, §i un membru-tolera(n)t al 
onirismului cotidian: eu. Ei, da: nici chiar ¢epeneag, 
animatorul, îndemn¶torul, agitatorul nu f¶cea ce zicea altora 
s¶ fac¶, adic¶ s¶ dea spre publicare, în Occident, texte 
ne-publicate în România, texte refuzate ; tot ce a publicat el, 
pîn¶ în 1975, cînd, vrînd-nevrînd, s-a v¶zut silit s¶... r¶mîn¶ 
acolo unde-l prinsese decretul lui Ceau§escu, la Paris - ¢epe-
neag a publicat numai din acelea deja publicate în România. 
De ce ? 

Azi nu m¶ mai întreb de ce, îns¶ pîn¶ anul trecut m¶ 
întrebam, ca proasta; de§i r¶spunsul era aici, în fa∞a mea, de 
aceea nici nu-l vedeam. 

Sîmb¶t¶, 25 septembrie 1993 

Mai departe (uneori nu apuc s¶ sfîr§esc o fraz¶, c¶ a §i
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venit mîine-le) : 
Vorbeam de scrisul meu. Nu §tiu de la cine am înv¶∞at 

“metoda” asta (am s¶ revin îndat¶ la ea), dar §tiu cine m-a 
dezv¶∞at de cealalt¶... 

Ca tot r¶sfoitorul de c¶r∞i §i de reviste, v¶zusem §i eu 
reproduse pagini de manuscris ale marilor no§tri scriitori: 
împestri∞ate de corecturi - suprim¶ri, adaosuri, în lungi§, în 
curmezi§, pe foi ad¶ugate, ba citisem despre Camil Petrescu: 
intervenea substan∞ial §i în §palturi §i nu doar ca s¶ corec-
teze inerentele sc¶p¶ri tipografice, ci s¶ adauge, s¶ adauge, 
s¶ adauge. La început de tot, îmi a§terneam compunerile a§a 
cum se cuvine s¶ fac¶ un elev silitor (pardon: diliginte) §i 
s¶rac (avea §i certificat de paupertate - la £coala Normal¶...): 
într-un caiet. Fain, caietul. Oricît de pauper diligintele, ∞inea 
s¶ aib¶ pentru jurnal §i pentru compuneri caiete bune, “de pe 
timpuri”, legate, cu hîrtie civilizat¶... Iar acum, gîndindu-m¶ 
la timpurile acelea, îmi dau seama c¶ chiar de a§ fi §tiut c¶ 
scriitorii î§i scriu scrierile pe foi volante, eu unul n-a§ fi putut 
deveni scriitor astfel. Foaia-volant¶ avea pentru mine un sta-
tut de ne-hîrtie; al∞ii foloseau foile nelegate, v¶zusem §i la 
cenaclul Astra, îns¶ oricît¶ sete de mae§tri (chiar de idoli) 
aveam, tenta∞ia de a-i imita nu mergea pîn¶ la a scrie §i eu pe 
foi volante. Neîncrederea în hîrtia care nu ∞ine de nici un 
caiet, pe care, chiar nume-rotat¶, o po∞i încurca (dac¶ n-are 
locul ei, fix, în leg¶tura caietului!) era mai degrab¶ 
supersti∞ioas¶, dar pe atunci nu m¶ gîndeam cum este. 

A§adar, nu scriam pe foi volante, ci în caiete. £i nu 
scriam dup¶ “metoda” v¶zut¶ la to∞i scriitorii da∞i exemplu 
prin reproducerile fotografice : adic¶ pe una §i aceea§i foaie, 
corectat¶, r¶scorectat¶, cu cît mai abia-lizibil¶, cu-atît-mai-
de-valoare. ïmi scriam scrierile ca tot elevul, în caiete -
fire§te: scrisul din caiete era corectat, ca la tot omul, dar nu 
reprezenta singurul - sau ultimul - efort; dup¶ ce corectam 
bine-bine “bucata” întreag¶, luam alt caiet §i copiam. Mai 
corect ar fi fost cu ghilimele: “copiam”, fiindc¶ dac¶ este 
adev¶rat c¶ tr¶geam mereu cu ochiul la dreapta, la caietul 
prim, în caietul secund scriam altceva - sau, mai adev¶rat: 
altfel. Dup¶ o vreme corectam a doua variant¶ din caietul II 
si m¶ întorceam la caietul I, în care copiam din II o alt¶ 
variant¶. £i înc¶, §i înc¶, pîn¶ se umplea un caiet. Copiam pe 
un al treilea sau, dac¶ mai avea file, pe al doilea ultima 
versiune, iar caietul plin îl aruncam. Oricum, nu-l p¶stram. 

N-a§ fi putut explica de ce f¶ceam a§a; pentru ce adop-
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tasem o astfel de “metod¶ de crea∞ie”. Poate fiindc¶ în jurul 
meu se f¶cea altfel (în fapt, eu m¶ altfelizasem - în raport cu 
ei). La urma urmei, nici azi, la sfîr§it, n-a§ putea da o 
explica∞ie, cît de cît convenabil¶ (§i conving¶toare) - poate 
pentru c¶ a§a am f¶cut tot timpul. ïn mare… 

La £coala de literatur¶ scrisesem §i eu pe foi volante -
dar aruncabile, imediat ce î§i ispr¶viser¶ misia de... variant¶. 
ïn domiciliu obligatoriu, în primele s¶pt¶mîni, luni, scrise-
sem în ni§te registre aduse de tata; apoi, cînd începuser¶ 
securi§tii s¶ fac¶ perchezi∞ii tocmai în c¶utare de “fi∞uici”, 
cum le spuneau ei, de la c¶prar la general, tuturor textelor 
redactate f¶r¶ voie de la comenduire - am rupt filele scrise 
din registru(e), pentru ca astfel s¶ le pot vîrî în sticle, sticle-
le s¶ le îngrop. Apoi m¶ obi§nuisem: în vederea scrisului, 
mai întîi rupeam din registru o fil¶, trei, abia apoi (le) scriam. 

Desigur, pe atunci scriam de mîn¶, cu stiloul. Ca toat¶ 
lumea. Chiar scriitori consacra∞i înainte de intrarea în închi-
soare (ca Marino) tot de mîn¶ scriau-scriseser¶, presupun c¶ 
textele prezentate spre tip¶rire erau dactilografiate de o 
dactilograf¶ de profesie... 

Eu nici nu m-am gîndit la a§a ceva (la dactilograf¶), nici 
dup¶ ie§irea la suprafa∞¶ (1965). Manuscrisele mele prezen-
tate redac∞iiIor - §i la ESPLA - erau chiar manuscrise. La 
reviste nu mi s-a cerut s¶ revin cu textele dactilografiate, îns¶ 
la editur¶ nici nu au vrut s¶ înregistreze dosarul: mi-au cerut 
s¶-l prezint b¶tut la ma§in¶ §i înc¶ în trei exemplare ! 

Atunci am descoperit ma§ina de tocat banii §i a§a pu∞ini 
ai scriitorului postulant la debut. 

Pîn¶ în 1968 (septembrie) nu aveam venituri, supra-
vie∞uiam din ce publicam la Cravata ro§ie, la Arici Pogonici 
§i la Scînteia pionierului (am mai spus, repet: m¶ ajutaser¶ 
s¶ p¶trund fo§tii mei colegi de “Eminescu”, Drina Sârbu §i 
Petre Ghelmez - iar §efa lor, Lucia Olteanu, m-a acceptat) : 
reportaje “istorice” (despre M¶r¶§e§ti, despre C¶lug¶reni), 
povestioare... poetice (o bun¶ parte din ele a intrat în prima 
parte a volumului de debut, Camera de al¶turi) ; din ce-mi 
r¶mînea... pl¶team dactilografa - prin Tita Chiper ajunsesem 
la celebra Geta Gheorghiu de la Gazeta literar¶... Din 
septembrie 1968 am devenit redactor (cu jum¶tate de norm¶) 
la nou-înfiin∞ata Românie literar¶, eram §i c¶s¶torit, iar banii 
nu-mi ajungeau... pentru dactilograf¶... D¶deam aproape 
jum¶tate din jum¶tatea de norm¶, pe lun¶... 

Ce era de f¶cut? S¶ înv¶∞ s¶ scriu la masin¶? Mai întîi s¶ 
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o am. Prin vara anului 1969 am f¶cut la Fondul Literar o 
cerere... mai tr¶snit¶: solicitam suma de 1 625 de lei (nu sunt 
sigur de ultimele dou¶ cifre), pentru a-mi cump¶ra o ma§in¶ 
de scris - tocmai fuseser¶ importate din Cehoslovacia ma§ini 
Consul portative. Poetul Pitu∞, coleg de redac∞ie, a pus o 
vorb¶ bun¶ hot¶rîtoare (el era un fel de b¶g¶tor de seam¶ la 
Fond, atunci) §i iat¶-m¶ cu banii în mîn¶ - suma exact¶! -
înso∞it de Costi Stoiciu, la un magazin de pe Calea Victoriei 
(aproape vis-a-vis de Prefectur¶). Mi-am cump¶rat ma§ina 
§i, de cum am ajuns acas¶, m-am apucat s¶ înv¶∞. Am copiat 
(de acea dat¶, chiar copiat, adic¶ fidel) capitole întregi din 
Ostinato. Apoi... am dat Getei Gheorghiu s¶-mi fac¶ ea o 
variant¶ fain dactilografiat¶ (eram tentat s¶ zic : bine scris¶), 
iar eu am trecut la copiat alte texte. Apoi cele trei degete 
b¶t¶toare - ar¶t¶torul stîngii, ar¶t¶torul §i mijlociul dreptei -
devenind mai alerte, au prins a se îndep¶rta de original: o 
jum¶tate de pas, un pas întreg; un cuvînt, o propozi∞iune, un 
paragraf, o pagin¶. 

Cartea ïn Cerc am început-o direct, la ma§in¶. Dar n-am 
scris-o la ma§in¶, toat¶. Unele p¶r∞i, capitole, le-am rescris 
de mîn¶; pe altele le-am corectat pe dactilograma mea, apoi 
le-am dat la dactilografiat. 

Cu Gherla, din acest punct de vedere, lucrurile s-au 
petrecut astfel: 

ïn iunie (1972) plecasem singur în Occident. Cum bani 
aveam, din drepturi de autor, în timpul Olimpiadei ratate de 
la München îmi comandasem o ma§in¶ de scris cu caractere 
române§ti, ultimul r¶cnet în materie, atunci : Report electric 
Olympia (o am §i acum, numai c¶ în urm¶ cu zece ani, 
schimbînd tija literei A, rupt¶, cea nou¶... s-a lungit, litera nu 
se mai imprim¶, §i cum o asemenea repara∞ie cost¶...). Am 
comandat-o, mi s-a promis “peste 6 s¶pt¶mîni” ; am l¶sat 
hîrtiile la Ute Gabany §i m-am întors la Paris. Arlette Dave, 
jurnalist¶ la France Culture, îmi cedase, pentru §ase luni (a§a 
zisese ea, dar am stat vreo nou¶), un mic apartament aflat în 
Cachan, suburbie în sudul Parisului, la dou¶ sta∞ii cu RER de 
Cité Universitaire.ïn a§teptarea Anei, m-am apucat de scris. 

Am povestit cum anume am scris Gherla, dar nu §i... cu 
ce. Bineîn∞eles, nu-mi adusesem ma§ina de scris de la 
Bucure§ti - pe iubita mea cehoaic¶ Consuela - am comis 
primul jet cu stiloul. A doua variant¶ a Gherlei am scris-o la 
ma§ina Olympia, adus¶ de Ana, interceptat¶ de Ute Gabany 
în gara München. 
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Atît de... frumoas¶, de de§teapt¶ era (este, înc¶ - de§i pe 
moment imobilizat¶ la pat), încît în primul an calendaristic 
n-am folosit-o la treburi domestice, adic¶ la scris-direct. 

Abia dup¶ întoarcerea la Bucure§ti, dup¶ ce mai întîi - ca 
s¶-mi fac mîna - am copiat ce scrisesem pîn¶ atunci din 
cartea care va deveni Gard¶ invers¶ - am trecut “mai 
departe, direct”. 

Era §i timpul, atunci, în toamna anului 1973. 
Fiindc¶, chiar de-a§ fi vrut s¶ am dactilograme frumos 

(§i pro-fesionist) executate, n-a§ mai fi putut. ïn anul petre-
cut la Paris f¶cusem declara∞ii deschis anticomuniste, antise-
curiste, anticeausiste (si antiromâniste ! - au completat 
b¶ie∞ii-trupe∞ii : Eugen Barbu, Drago§-R¶c¶nel, Zamfirescu, 
Dan Ciachir, Titus Popovici) ; ultima-mi comitere era 
Gherla, scriere “antisocialist¶”, cum eufemistic a caracteri-
zat-o fostul poet §i fostul suprarealist Virgil Teodorescu; 
apoi ce anume s¶ dau la dactilografiat? - Gherla era în curs 
de a fi tradus¶ de £erban Cristovici, pentru Gallimard... 

Garda invers¶... Cu ea a început o nou¶ perioad¶ din 
via∞a mea de scriitor român, faz¶ pe care pîn¶ atunci, cale de 
patru c¶r∞i nepublicate - §i nepublicabile - o evitasem : cu 
mici §iretlicuri, cu mari naivit¶∞i (asta este: pe mine naivita-
tea m-a servit ; spunerea adev¶rului, ca s¶ fie auzit la Secu, 
mi-a fost ‘globalmente pozitiv¶’) de scriitor nu doar interzis, 
ci §i periculos, cel c¶ruia i se face perchezi∞ie §i i se confisc¶ 
hîrtiile. Pîn¶ atunci, de§i nepublicat, de§i vizitat §i în aparta-
mentul din Drumul Taberei, în lipsa noastr¶ de acas¶, de§i 
b¶ie∞ii îmi, ca s¶ zic a§a, sustr¶geau hîrtii - nici un pericol: 
nu numai c¶ mai aveam còpii în alte p¶r∞i, dar de∞inerea ace-
lora era perfect legal¶: tocmai pentru c¶ se aflau la editur¶ 
(cum ar veni: la Marin Preda). £i Ostinato, §i U§a… §i 
ïn Cerc fuseser¶ predate - §i nu conta soarta lor apari∞ional¶ 
(care era sublim¶ dar, ca tot sublimul, lipsea des¶vîr§it), cît 
aceea de... justificativitoare (voi fi spus bine ce-am spus ?) : 
dulapurile C¶r∞ii Române§ti îmi ad¶posteau trei c¶r∞i §i - ei, 
da! - mi le onorabilizau, ba chiar: securizau (în fa∞a 
Securit¶∞ii). 

Ceea ce nu era cazul cu Gherla - adev¶rat, nu mi-o 
proteja Preda, ci Gallimard - îns¶ cu Garda invers¶ pe care 
tocmai o scriam... Ana îmi spunea: faptul c¶ nu mai dau la 
dactilografiat ceea ce scriu, deci securi§tii nu mai §tiu ce 
anume scriu eu, îi mai degrab¶ înt¶rît¶: la urma urmei, 
Garda nu era mai “anti-socialist¶”, vorba lui Virgil 
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Teodorescu-Suprarealescu, decît Ostinato ori decît U§a… 
(mai ales c¶ aceasta atingea musca-pe-c¶ciul¶ a ambilor 
Ceau§e§ti : colectivizarea); ca s¶ nu mai vorbim de ïn Cerc 
- un fel de Pite§ti-dup¶-Pite§ti...

A§a era, a§a va fi fost, dar n-aveam bani de dat pe 
dactilograf¶ numai pentru lini§tirea nelini§tilor metafizice 
la securistul român. 

Ca s¶ scurtez: Garda invers¶ a fost prima carte pe care 
o trimiteam în Occident pe m¶sur¶ ce o scriam... Cînd am 
ajuns eu însumi, la sfîr§itul lui 1977, în Fran∞a, Garda... era 
deja tradus¶, a§tepta s¶ se “sting¶” efectul ïn Cerc (ap¶rut în 
decembrie ‘77), ca s¶ fie tip¶rit¶. ïn fine : era prea tîrziu ca 
s¶ mai “repar” ce era de reparat, cînd consta∞i cr¶p¶turi, 
ne-lipituri (vreau s¶ spun inaderen∞e) între parte §i parte -
fiind ele din diferite loturi expediate... ïn 1990, cînd am 
preg¶tit o dactilogram¶ pentru editura lui Marin Sorescu, am 
lucrat numai prin suprim¶ri, t¶ieturi, elimin¶ri. Oricum, pe 
urmele Anei, §i eu g¶sesc în fiecare din încerc¶rile prin care 
am trecut c¶... la urma urmei, ne-am amuzat. Cu Garda... nu 
m-am, cinstit, amuzat, dar scrierea c¶r∞ii a constituit o expe-
rien∞¶ unic¶ (m¶car pentru faptul c¶ omul, dac¶ poate, la o 
adic¶, avea mai mul∞i ta∞i, are numai o mam¶) - aspect 
asupra c¶ruia voi reveni, dac¶ voi voi s¶ revin. ïn afar¶ de 
asta: e un exerci∞iu dificil §i excitant acela de a te apuca în 
fiecare diminea∞¶ s¶ continui a scrie la o carte - în fapt s¶ 
începi (fiindc¶ nu mai ai paginile dinainte: le-ai trimis). 

Duminic¶, 26 septembrie 1993 

Am trecut nu doar în alt¶ zi, ci §i în alt¶ or¶. Az’ noapte 
cu luna §i plopii (detei mortu’ popii, vorba olteanului), la fix, 
s-a schimbat ora: am avansat cu un ceas, am retrogradat, 
dracu’ §tie §i §tia el ce §tia profesorul meu de matematice de 
la Sibiu cînd zicea c¶ el, timpul, este cam foarte relativ. 

Pornisem s¶ spun ceva, am trecut la alt-altceva... 
Bine, zic - în leg¶tur¶ cu manuscrisul scriitorului român 

cel împestri∞at de corecturi (înc¶ o dat¶: vorbesc de manu-
scris, nu de manuscriitor) - c¶ m-a lecuit de “metod¶” 
(pe-atunci, cum am mai spus: copil fiind, p¶duri cutreieram 
- în c¶utare de modele) o lansare de carte (probabil altfel îi
spunea atunci) întov¶r¶§it¶ (sic !) de prezentarea, în vitrin¶, 
nu doar a portretului autorelui, de felul lui inginer al sufletu-
lui tractorizat ; nu numai de exemplare din carte-c¶r∞i, dar §i, 
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în reproducere fotografic¶, pagini de manuscript. Unul dintre 
ingineri - proasp¶ta glorie a Ardealului: Titus Popovici. 

ïl §tiam, §tiam pe “titoistul de serviciu”, cum îi ziceam 
noi, studen∞ii la - de ast¶ dat¶: Sec∞ia Eminescu (a Facult¶∞ii 
de Filologie). ïns¶ mai mult §i mai în am¶nunte §tiam de la 
Aurel Covaci §i de la Labi§ ; ace§tia doi din urm¶ st¶teau 
împreun¶, undeva, în Vitan, unde zilnic îi vizita “sectoristul 
titoist”, a§a îi spunea doar Labi§ lui Titulic¶ (chestia cu 
titoismul lui Titus era, pe atunci, prin 1955-56, tot atît de 
“curat¶” precum a fost mai apoi ceau§ismul aceluia§i Titus : 
venea §i pe la cursuri, de§i nu mai era student, mereu cu o 
carte-dou¶ sub bra∞: erau “opere” de-ale lui Tito, în traduce-
re francez¶, englez¶, în care C¶l¶ul cu Securea zicea de 
foarte r¶u de Tat¶l Popoarelor - iar anticomunistul Titus 
putea umbla liber cu “materialul” demascator, la trei ani 
dup¶ moartea tiranului suprem)... 

A§adar, în vitrina libr¶riei de la parterul blocului Carpa∞i 
de lîng¶ Universitate, ne era prezentat, printre al∞i tovar¶§i 
constructori ai comunismului §i Titus Popovici cu a sa 
metod¶ de crea∞ie. 

V¶zînd poza expus¶ (a operei, nu a autorului), mi-am 
adus aminte ce spunea, la un moment dat, Labi§ despre 
“romancierul de la Oradea” : c¶, v¶zîndu-1 pe scriitorul 
Titus scriind, avusese impresia c¶ vede un pictor pictînd -
oricum, f¶cînd ceva de privit ca atare, nu de citit - dup¶ ce va 
fi trecut prin tipografie. 

Poate influen∞at de ceea ce auzisem, poate gelos (sigur, 
resentimentar, vorba fratelui-inamic al or¶deanului Titus 
Popovici, b¶im¶reanul Breban), mi-am zis c¶ Labi§ avea 
dreptate: autorul confec∞ionase acest tablou în vederea expu-
nerii privirilor: era frumos; §i f¶cut; chiar prin sticla vitrinei 
se observau cîteva “sc¶p¶ri” : un cuvînt §ters (dar descifra-
bil, sub linille orizontale), iar deasupra ad¶ugat-corectat... 
acela§i cuvînt. Se mai întîmpl¶, §tergi un cuvînt, dar 
nu g¶se§ti înlocuitor, îl rescrii... Dar nu de trei ori pe 
aceea§i pagin¶! 

Eram doar un postulant la debut, nu publicasem nici o 
p¶ginu∞¶ (de-a mea, nu de revist¶), dar atîta meserie apuca-
sem s¶ înv¶∞ încît s¶ simt: ceea ce prezenta Titus Popovici 
drept manuscris (în fapt, dactilogram¶ corectat¶ §i de mîn¶) 
era un fals, o minciun¶. Una în plus - pe lîng¶ întregul roman 
Str¶inul (din el era pagina cu pricina), care era mincinos ca 
literatur¶, ceast¶lalt¶ era mincinoas¶ ca... meserie. Se vede 
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treaba c¶ atunci cînd ai acceptat s¶ min∞i “în anumite 
privin∞e”, nu te mai po∞i opri, min∞i în “§i alte” (privin∞e). 

N-a§ spune c¶ atunci, în fa∞a vitrinei libr¶riei, fa∞¶ cu 
minciuna - §i grafic¶ - a lui Titus Popovici, m-am jurat 
(pe ce am mai scump) c¶ eu nu voi face ca Titoistul-Or¶dea-
novici ; s-ar prea putea ca atunci, pe loc, s¶ nu fi putut prin-
de în cuvinte falsul, îns¶ nasul meu sim∞ea putoare de c¶cat 
- a§a, chiar prin sticla vitrinei - or, a c¶cat pu∞ea §i
Sadoveanu, cînd se alimenta cu lopata ; §i Petru Dumitriu, 
cînd îl mînca din lingur¶ de argint (cu ini∞ialele na∞ionaliza-
tului… na∞ionalizat §i de lingur¶), dar §i Titus Popovici, 
chiar dac¶ pe atunci el înc¶ nu avea un instrument, un tacîm 
(s¶ zicem tiriplicul), el se slujea de deget - §i nu de ar¶t¶tor, 
ci de cel-mic, ca s¶ se vad¶ în jur c¶ el, ca titoist-cu-voie-de-
la-Dej, serve§te numai a§a, de form¶... Luat pe un vîrf de 
deget ori introdus cu lopata, gura aceea tot a c¶cat pute. Este 
foarte adev¶rat: nu Titus Popovici a teoretizat necesitatea 
(sau: fatalitatea !) mîncatului “§ocolatei” - dar “cu linguri∞¶ 
de argint” - cum ar veni: cu distinc∞ie, îndelicat, cu degetul 
mic îndep¶rtat, ca pe la ei, la Ploie§ti, ne-vorbind la mas¶ §i 
în nici un caz rîgîind ! - am tradus în proz¶ vulgar¶ poetica 
lui Nichita St¶nescu. 

Am sim∞it, deci, c¶ “asta” pute ; c¶ “a§a” nu e în regul¶. 
Mi-am zis c¶, dac¶ vreodat¶ mi se va publica o carte §i mi se 
va face “vitrin¶”, eu nu voi da, spre etalare în v¶zul lumii, 
hîrtiile mele - mai ales c¶ erau din cale-afar¶ de “curate”, 
adic¶ nelucrate... 

Nu m-am ∞inut de cuvînt, pentru c¶ nu m-am putut: în 
1971, Siegfried Unseld, directorul Editurii Suhrkamp, 
împreun¶ cu traduc¶toarea (Marie-Thérèse Kerschbaumer) 
§i cu prietenul Dieter Schlesak, au hot¶rît s¶ reproduc¶ pe 
pliantul de prezentare a romanului Ostinato în german¶ §i o 
scrisoare - manuscris¶, se în∞elege, cu toate c¶ atunci eram 
posesor de Consul¶ - (§i de ce : “se în∞elege” ? cînd nu se 
în∞elege deloc!) a mea adresat¶ traduc¶toarei. Or, ei nu au 
abuzat de mine: Marie-Thérèse mi-a cerut încuviin∞area s¶ 
reproduc¶ “ultima scrisoare”, iar eu, flatat, am fost de acord. 

Bine-bine, “doar” scrisoare, nu... scris - au oare 
scrisoarea nu-i tot scris, m¶car pentru c¶ de la Râm se trage 
§i ea, cum bine spuneau str¶mo§ii no§tri v¶ic¶re∞i §i adesea 
cronicari ? 

A§a-i omul - cum zice un om - neom. Vede paiul din 
ochiul altuia, dar nu vede curul în care-i paiul. Ba nu, altfel... 
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Rîde hîrb de oal¶-minune - în fine, o s¶-mi aduc eu aminte 
proverbul plin de tot felul de în∞elepciuni. 

Acum pot vorbi la trecut de scrisul meu. 
£i eu aveam nevoie de modele, de idoli §i nu doar în 

adolescen∞¶. Am c¶utat, m-am lipit cu sufletul de cîte cineva 
- nu, nu era cel pe care-l voiam. ïn asta ucenicul î§i alege
maestrul, nu invers, acesta poate zice ba ori da, îns¶ numai 
dup¶ ce ucenicul l-a desemnat pe el. 

N-am g¶sit, n-am avut mae§tri în carne si oase. 
Profesorii mei de român¶, cu to∞ii (excep∞ie, domni§oara 
P¶dureanu de la £eica Mare) erau nu doar mediocri, ci 
tolomaci: nici carte nu §tiau, nici “atitudinea” nu-i d¶dea 
afar¶ din clas¶. Cvasiignoran∞i în materie (!), patrupezi, 
tîrîtori. Am scris despre ei, lung, în Sabina, în Roman-intim 
- s-ar în∞elege c¶ de-bine, cînd eu îi vorbeam de r¶u pe cei de
§tiin∞e... A§ vrea §i eu s¶ pot spune: «Ce bun profesor de 
român¶ am avut la Normal¶...; Ce minunat profesor de 
român¶, la Gheorghe Laz¶r... Ce s¶ mai vorbim de facultate, 
acolo erau numai modele de urmat, imitat...». £i nu pot. 
Pentru c¶ n-am întîlnit asemenea profesori. 

Zilele trecute am v¶zut la televizor un film mai vechi: 
“Cercul poe∞ilor disp¶ru∞i”. ïl gustam, ne bucuram de el, din 
mers - de foarte mult¶ vreme nu mai v¶zusem un film-film 
la televizor - iar din timp în timp, ne întrebam simultan, 
Ana §i cu mine: «Oare s¶ existe în vreo §coal¶ din lume un 
asemenea profesor?» Ne r¶spundeam, oftînd : «Oricum, eu 
n-am avut». 

Tot ceea ce am înv¶∞at - pozitiv - nu am înv¶∞at din 
exemple, ci din contraexemple. Asta este valabil mai ales în 
privin∞a scrisului. Fire§te, în adolescen∞¶ voiam s¶ scriu “ca 
Rebreanu”, “ca Balzac”, ba chiar “ca Cezar Petrescu” 
(Cezar, nu Camil !), apoi ca Tolstoi, ca Dostoievski - ultimul 
“ca”: Faulkner... Da, dar în sufletul meu, scriitorilor în via∞¶ 
trebuie s¶ li se ia în seam¶ nu doar opera, ci §i... via∞a. Cum 
acest lucru nu mai putea fi valabil cu Rebreanu, de cine s¶ 
m¶ lipesc (cu dorin∞a-ventuz¶) ? De Camil Petrescu? Dar, 
pentru Dumnezeu, eu chiar citeam ceea ce scria Camil 
Petrescu prin 1949, ‘50, ‘51, ‘52! De Sadoveanu nu putea fi 
vorba, dintr-un motiv... neliterar: prea scria moldovene§te, 
iar eu, moldovean, nu-i g¶seam nici un farmec local (îl 
auzeam frecvent §i la radio: acolo devenea de-a dreptul nesu-
ferit. De care alt scriitor (prozator) s¶ m¶ apropii? Doar nu 
de Eusebiu Camilar ; nici de Ion Pas; nici de Dumitru Mircea 
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- atunci de Petru Dumitriu... ïnc¶ înainte de a-l vedea îl
detestam din toat¶ inima - mai vîrtos decît pe un Sadoveanu: 
b¶trîna canalie §oldoveneasc¶ f¶cuse elogiul colhozului, dar 
nu §i al... consecin∞ei refuzului ∞¶ranilor de a intra la colhoz: 
Canalul. Cum a§ fi putut, eu basarabean, cu un tat¶ fost 
deportat în Siberia, apoi cu amîndoi p¶rin∞ii “inaugurînd” 
Securitatea de la Media§, în ianuarie 1949, fiu de înv¶∞¶tori 
de ∞ar¶, cum l-a§ fi putut accepta m¶car în t¶cere, în ne-pro-
test, pe un scriitor care face elogiul abatorului la care erau 
trimi§i în majoritate ∞¶ranii “vinova∞i” c¶ nu acceptau calea-
fericirii-sovietice : colhozul ? Apoi: basarabean prin na§tere, 
dar ardelean prin adop∞ie, tr¶itor în jude∞ele Sibiu, Târnava 
Mare §i F¶g¶ra§, a§ fi putut accepta în t¶cere, în pasivitate 
în∞eleapt¶ o carte despre partizani, dar scris¶ de cineva din 
cealalt¶ parte? - desigur, vorbesc de Petru Dumitriu.. 

Hai s¶ fac o parantez¶: 
Octavian Paler mi-a fost str¶in totdeauna - este adev¶rat, 

pe cînd eram în România, drumurile noastre nu se întîlneau, 
oricum, el nici nu va fi §tiut cum ar¶t (eu, în schimb, da) ; 
cînd am aflat c¶ este persecutat în ∞¶ri§oar¶, c¶ este “judecat” 
de masele-largi, în procese publice desigur, m-am al¶turat pe 
dat¶ Monicilor întru ap¶rare, îns¶ o f¶ceam din datorie, nu 
din convingere. Cu Monica §i cu Virgil avusesem discu∞ii 
destul de animate (§i) despre Paler - evident, punctul meu de 
vedere nu a avut cî§tig de cauz¶ (nici în cazul unui H¶ulic¶, 
nici în al lui Sorescu, nici în al lui Iorgulescu) - §i, la urma 
urmelor, g¶sesc (acum) c¶ - atunci - a fost mai bine a§a, 
adic¶ triumfînd opinia Monicilor. Acum, pentru c¶ nu mai 
suntem - de patru ani! o eternitate! - pe asta, zi-i pe nume: 
baricad¶, am tot dreptul s¶ repun întrebarea retoric¶ pe care 
o pusesem de atîtea ori în fa∞a Monic¶i Lovinescu §i a lui 
Virgil lerunca : 

«Este oare scriitor acel autor de c¶r∞i care, în iarna 1952-
53, la F¶g¶ra§, unde în fiecare sear¶ securi§tii desc¶rcau în 
fa∞a sediului Securit¶∞ii (aflat lîng¶ liceul de fete Doamna 
Stanca), desc¶rcau, zic, din camioane, în mod pedagogic -
adic¶ în v¶zul lumii terorizate trupuri de partizani împu§ca∞i 
în mun∞ii din apropiere, a§adar, cînd ¢ara F¶g¶ra§ului era în 
cvasitotalitate în lupt¶ - un f¶g¶r¶§ean din Lisa, pe numele 
s¶u: Tavi Paler, s¶ fie... “¶l de la Utemeu, la Bucure§ti” ? 
Este scriitor acel ins care §tia ce fac comuni§tii - §i utemi§tii! 
- cu “terori§tii” (bestiile din ‘89 n-au inventat nimic), cu
verii, unchii, poate fra∞ii lui ? Cînd unchi §i vecini §i §ogori 
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de-ai lui - sigur: tat¶-s¶u! - s¶pau la Canal §i la minele de 
plumb? La urma urmei, în termeni de scriitor, care-i deose-
birea dintre Petru Dumitriu §i Octavian Paler? Una singur¶: 
Dumitriu a scris c¶r∞i despre r¶u, elogiindu-l ; Paler nu a 
scris asemenea c¶r∞i, dar oare este mai pu∞in de-al lor ? Nu, 
pentru c¶ de§i cuno§tea r¶ul, l-a t¶cut, or, un martor care nu 
spune ce §tie (§i §tia, §tia, Tavi al lui Paler din Lisa - într-un 
interviu de dup¶ ‘89, sp¶§it nevoie-mare, recuno§tea nu doar 
c¶ “atunci” el era un fel de mic-§tab - mai apoi a fost destul 
de mare-§tab : în diploma∞ie (?), apoi §efìnd Televiziunea, 
România liber¶ - dar §i c¶ atunci, zic, tat¶l s¶u se afla... la 
Canal !, - ies din parantez¶, continuu: un martor care nu 
spune ce §tie este un martor mincinos, iar un martor minci-
nos poate fi jurnalist la Scînteia, hai §i la România liber¶, dar 
nu scriitor» 

ïn fapt, eu formulam mai scurt - elementele erau cunos-
cute de Monici, nu mai era nevoie s¶ le repet (de§i...), termi-
nînd pe întrebare - în sensul dac¶ “a§a ceva este posibil”... 

Se §tie ce r¶spundea Teodor Mazilu - ce s¶ fac, sunt silit 
s¶-l citez mereu. 

ïn continuarea parantezei: §i iat¶-l pe Octavian Paler în 
aceast¶ a doua jum¶tate a anului 1993, atacîndu-i §i el pe 
exila∞i. A rezistat cît a rezistat (patru ani aproape !), dar cum 
§i el e om, cum pîn¶ §i Paler îmb¶trîne§te... £i dac¶ persoa-
ne f¶r¶ “antecedente” grele, ca el (s¶ zicem: Eugen Simion, 
Ple§u, Buzura, Sorescu, ultimul fiind Doina§), s-au pr¶bu§it 
în ei în§i§i, ca ni§te c¶ca∞i înghe∞a∞i ie§i∞i la prim¶var¶, cum 
s¶ reziste Paler, cel care era faimos în întreg ∞inutul 
F¶g¶ra§ului în anii Canalului §i ai “vîn¶torii de lupi” din 
mun∞ii afla∞i în spatele gr¶dinii p¶rinte§ti, prin faptul c¶... 
tat¶-s¶u era, ca tot f¶g¶r¶§eanul, “dac¶ nu la munte, atunci la 
C¶nal”, iar el : “la Bucuresti, la UTEMEU” - nici nu m¶ 
întreb dac¶ nu cumva a fost tovar¶§ de fapte cu Iliescu, 
Trofin, Petre Gheorghe, avînd cam aceea§i vîrst¶. 

Luni, 27 septembrie 1993 

Dup¶ cum lesne se poate observa, acesta nu este un jur-
nal. S¶ nuan∞ez : un adev¶rat jurnal (dar ce va fi: 
adev¶ratul?). Oricum, data anun∞at¶, ca de-o pild¶: 27 
septembrie 1993 - nu indic¶ ce anume s-a întîmplat în 27 
septembrie 1993, ci observ¶, discret, c¶ atunci a fost pus¶ pe 
hîrtie însemnarea în chestiune. S¶ însemne asta c¶ al meu nu 
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e un adev¶rat-jurnal? Nici m¶car un jurnal §i el, acolo? 
Eu nu scriu jurnale-adev¶rate, nici romane-adev¶rate, 

nici fic∞iuni-adev¶rate. Eu scriu. C¶ îi zic eu însumi 
“roman”, “jurnal”, “m¶rturie”, asta-i a§a, ca s¶ m¶ aflu în 
treab¶, s¶ dau impresia c¶ §i eu fac parte din breasl¶; c¶ §i eu 
sunt scriitor, dac¶ nu român, atunci n¶scut în Regatul 
României, folosind limba român¶ §i l¶sîndu-se folosit de 
dînsa. A§adar, ca s¶ dau dovad¶! 

ïn fapt, jurnalul de fa∞¶ este un fals-jurnal-de-vîn¶toare. 
Nu §tiu de ce : de-vîn¶toare - a§a i-am zis, zis r¶mîne. 
Odobescu mi-a pl¶cut la §coal¶. £i nu mi-a des-pl¶cut, dup¶. 
Chiar dac¶ între B¶r¶ganul lui §i al meu era o distant¶ 
m¶ri§oar¶ : cam de dou¶ zile de mers, cu bicicleta. 

La urma urmei, jurnalul de fa∞¶ este - oricît a§ încerca 
eu s¶ ocolesc, ba chiar s¶ ascund eviden∞a : o manier¶ “mas-
cat¶” de a continua s¶ scriu. L-am început prin a spune c¶, 
gata, s-a terminat cu mine, cu scrisul meu, nu mai am de 
unde scoate §i pune pe hîrtie - nu chiar a§a, dar cam a§a - îns¶ 
toate aceste v¶ic¶reli le comunic prin cuvinte scrise. Iar cine 
cuvînteaz¶ în scris, carevas¶zic¶ el scrie! Asta o §tiu înc¶ de 
la Fabrica de Scriitori, cea la care cu drag m¶ duc mereu cu 
gîndul. Cum ar veni, atîta timp cît mi§c - tr¶iesc; atîta timp 
cît scriu... ei, uite, nu §tiu ce fac, ce sunt, dac¶ scriu. Bine-
bine, visul meu cel mai dat în clocote e s¶ fiu scriitor, dar nu 
e dup¶ vis, fiindc¶, a§a, am visat s¶ devin cel mai mare trom-
petist din sudul Ardealului - §i n-am devenit cel-mai nici din 
F¶g¶ra§ ; am visat s¶ fiu cel mai bun portar de fotbal din sud-
estul Europei - am înghi∞it, la Media§, în deplasare, un gol 
din acela care omoar¶ un portar (de aceea zic : atunci a murit 
un mare talent fotbalistic)... £i ce-am mai visat: am visat, ca 
tot p¶mînteanul, s¶ zbor, n-am putut s¶ m¶ duc la §coala de 
planorism de la S¶li§te (ori Poplaca?), nu mi-au dat încu-
viin∞are scris¶ b¶trînii, cic¶ (mama) : s¶ mai cad, naibii, 
de-acolo de sus §i s¶-mi rup bun¶tate de pantaloni? Am mai 
visat s¶ am, la l¶∞imea-mi caracteristic¶, m¶car zece centi-
metri în plus, pe vertical¶ - ba, ca s¶ fie cifr¶ rotund¶: ce, 
mi-ar fi stricat s¶ am si eu, ca românimea medie (la sexul 
tare), un metru §i optzeci de centimetri ? Cum s¶-mi strice? 
Sunt convins, dac¶ eram mai ‘n¶lticel - §i chiar mai frumu§¶l 
n-a§ fi devenit omul-dracului, ¶la care mereu cîrîie, bîrîie, 
hîrîie, nemul∞umit de sine (ceea ce l-ar privi), de ce se petre-
ce în jur §i mai ales nemul∞umit de prieteni, de fo§ti prieteni, 
de du§mani - c¶ cic¶ de ce nu suntem §i noi, românii, ca 
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polonezii? Ori ca ru§ii? Ca (blasfemie!) ungurii - ori, insult¶: 
bulgarii? Domnule! Dac¶ eu eram mai pu∞in ne-frumos, mai 
pu∞in ne-înalt, altfel a§ fi v¶zut lumea celor v¶zute! £i a§ 
fi v¶zut c¶ e bine a§a, ce s¶ mai... ? De unde concluzia c¶ 
românii constituie un popor de frumo§i-coz; §i comunitate 
de brazi - cu un cuvînt, o p¶dure de de§tep∞i, ce s¶ mai 
vorbim, c¶ am to-ot vorbit! De aici concluzia concluziei : 
eu nu sunt român. 

Chiar a§a: de ce nu voi fi scriind eu, cinstit, jurnal ; un 
jurnal adev¶rat, din care eventualul cititor s¶ afle, la zi, la 
ceas, la minut¶, ce anume am mîncat la prînz, cum anume 
m¶ doare pe mine degetul mijlociu de la mîna dreapt¶ 
(ce noroc: bat ma§ina cu ar¶t¶torul !), ce a mai zis fiu-meu, 
ce n-a mai zis nevasta..., ba chiar s¶ consemnez §i timpul-
cel-foarte-probabil...? 

Ce s¶ r¶spund? Ce am mai r¶spuns, nu mai §tiu pe unde 
(ba §tiu, dar m¶ mai r¶sf¶∞ §i eu) ; 

Am încercat. ïn mai multe rînduri - am §i p¶∞it-o, într-un 
rînd: arestarea din 1952 si, urmarea: eliminarea din toate 
§colile din ∞ar¶ a fost pricinuit¶ de jurnal, Jurnal-intim, cum 
îi ziceam ironic §i dr¶g¶stos, în gînd, fiindc¶ pe coperta 
caietului, conspirativ-foc, nu scrisesem nimic, nici m¶car 
numele meu ! Acolo a§ternusem cuget¶rile mele adînci 
despre lume §i via∞¶. ïntr-o recrea∞ie, o putoare de coleg 
extern (la mine, asta fiind circumstan∞¶ agravant¶) mi-a 
umblat în serviet¶, a dat de jurnal, a citit ce a citit - §i m-a 
turnat! A§a am ajuns la Securitate, unde timp de o s¶pt¶mîn¶ 
secii m-au secat în b¶taie. 

Un an de zile - la F¶g¶ra§, unde m¶, totu§i, mutasem 
dup¶ Sibiu - n-am ∞inut jurnal. Corect ar fi : n-am ∞inut 
jurnal scris cu adev¶rat - fiindc¶ îmi cump¶rasem cinci 
caiete faine: pentru jurnal. Nu îndr¶zneam s¶ scriu în ele -
parte din fric¶, parte din... sentimentul c¶ sunt atît de fru-
moase caietele, încît ar fi mare p¶cat s¶ le “stric” pe un vul-
gar jurnal - e-he, cînd e s¶ pornim noi în c¶utare de ali-
biuri “artistice” (sau doar culturale) nimeni nu ne-ntrece ! 
La Fabrica de Poe∞i reîncepusem a ∞ine jurnal. Dup¶ o 
amu§inare a terenului de trei-patru s¶pt¶mîni, am în∞eles 
ceea ce colegii mai vechi §tiau f¶r¶ s¶ fi în∞eles (se poate §i 
astfel - n-am timp s¶ explic) ; ceea ce fo§ti colegi de-ai mei 
de liceu, acum studen∞i la facult¶∞i normale, refuzau s¶ 
în∞eleag¶, anume c¶ la noi, la Institutul de Literatur¶ si 
Critic¶ literar¶ “Mihai Eminescu” - un fel de §coal¶ de 
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partid care fabrica ingineri ai sufletului - paradoxal: acolo 
era infinit mai mult¶ libertate decît la oricare alt¶ facultate 
(nepolitic¶) de pe întinsul RPR. Pe atunci constatam, f¶r¶ a 
g¶si o explica∞ie - de ce a§a? Mai tîrziu (în închisoare) am 
avansat o ipotez¶: la “Eminescu”, atît profesorii, cît §i 
studen∞ii (cu cîteva excep∞ii - dar numai din seria noastr¶, cea 
pornit¶ în 1954, ca Institut) nu aveau motive s¶ le fie fric¶ 
dac¶ vorbeau mai liber, ba chiar spuneau bancuri cu 
Hru§ciov-§i-Bulganin (erau la mod¶, atunci), ba chiar dac¶ 
citeau, pe ascuns (mai degrab¶ ca s¶-l “respecte” pe cel¶lalt, 
care nu citea, decît s¶-l team¶ de turn¶torie) c¶r∞i interzise -
reamintesc pentru cititorii tineri: atunci erau interzi§i 
Maiorescu, Iorga, Lovinescu, C¶linescu (de§i el d¶duse din 
gur¶ §i din aripi, “teoretizînd” epur¶rile monstruoase 
operate de partid), Rebreanu - par∞ial; tot a§a Eminescu; apoi 
Arghezi, Barbu, Blaga... Erau interzi§i, dar noi îi citeam! 

ïn aceast¶ isprav¶ rolul jucat de “anticarul clandestin” 
Radu Sterescu - locuind al¶turi de sediul Institutului, pe 
strada Petöfi - a fost extraordinar. Fiindc¶ Sterescu nu era 
doar un anticar, care vindea c¶r∞i vechi - ci §i un “bibliote-
car”: anumite c¶r∞i considerate foarte-foarte-periculoase 
(de-o pild¶ articolele politice ale lui Eminescu, ale lui Goga, 
scrierile “antiruse§ti” ale lui Iorga, apoi Nae Ionescu) erau 
încredin∞ate spre lectur¶, pe loc. ïn pod, în odaia care, mai 
apoi, va fi împ¶r∞it¶, iar într-o jum¶tate aveam s¶ locuiesc eu, 
între decembrie 1965 §i august 1968, cînd m-am c¶s¶torit, 
Sterescu primea pe sprîncean¶: tineri §i mai pu∞in tineri 
despre care §tia el c¶... n-au s¶-l denun∞e; tot acolo îi primea, 
ba le d¶dea §i cîte o can¶ de ceai §i o felie de pîine cu 
marmelad¶, pentru a citi c¶r∞i mai pu∞in periculoase (ori 
deloc), dar pe care vizitatorul nu le putea cump¶ra. 

Ziceam c¶, la Fabrica de Ingineri Sufleticoli profesorii, 
cu excep∞ia lui Vianu (cu care îns¶ nu aveam deloc, dar deloc 
contact de la om la om : el ne preda cursul de istorie a 
literaturii universale §i pleca, nu aveam cum s¶ dialog¶m cu 
el - dac¶ la materia lui nu aveam nici m¶car un seminar...), 
erau fie tovar¶§i-activi§ti (ca Hoaj¶, ca Novicov), fie 
tovar¶§i-comuni§ti (nu §tiu cît “din ilegalitate” era Ioan 
Oan¶, îns¶ Henri Wald, de logic¶ §i Petre Iosif, directorul, 
trebuie s¶ fi fost - ori s¶ fi pretins c¶ fuseser¶). Asta, ca s¶ 
spun: oricît de “ju§ti” erau (§i erau !) semi-proletari ca 
Hoaj¶, ca Novicov ; oricit de pus pe carier¶-politic¶ era un 
George Toma Maiorescu, june lup (§i tot lup-june §i acum, 
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dup¶ patruzeci de ani), fire§te: dac¶ ar fi auzit ori ar fi aflat 
de vreo zicere ori fapt¶ foarte-du§m¶noas¶, n-ar fi ezitat 
s¶-§i fac¶ datoria; s¶ dea dovada; s¶ fie vigilen∞i, a§a cum îi 
înv¶∞ase partidul lor. Deosebirea dintre ace§tia §i profesorii 
de la facult¶∞ile “normale”: tovar¶§ilor nu le era fric¶ pîn¶ §i 
de umbra lor - un reputat m¶rginit §i fanatic precum Mi§a 
Novicov suporta întreb¶ri dintre cele mai... arz¶toare; dac¶ 
pricepea, rîdea §i el de bancurile noastre (foarte) politice -
dar nu ne... demasca. 

ïns¶ profesorii de-mod¶-veche de la facult¶∞ile normale, 
tremurînd de spaima de a nu fi da∞i afar¶ din înv¶∞¶mînt ori 
aresta∞i, nu le îng¶duiau studen∞ilor asemenea “libert¶∞i”, iar 
dac¶ li se p¶rea doar c¶ un student ori un coleg profesor a zis 
ori a f¶cut ori a gîndit ceva ne-pe-linie, denun∞a pe dat¶, ca 
s¶ nu fie el denun∞at c¶ n-a denun∞at. La studen∞i, acela§i 
lucru: a fi student, pe timpurile acelea, era considerat¶ o 
imens¶ favoare, acordat¶ de partid §i de clasa muncitoare -
∞ie, burghezului, chiaburului - ba chiar du§manului de clas¶. 
Cu cît studentul “provenea” dintr-un dosar mai prost, cu atît 
era mai cuminte, mai prudent, mai num¶b¶gaci. Ba dintre 
ace§tia, “fiii de n¶pîrci”, se recrutau cei mai mul∞i vigilen∞i 
voluntari, dup¶ s¶n¶tosul principiu al întîiet¶∞ii : s¶ torni tu, 
înainte de a te turna cel de al¶turi (de aici a venit teoria cu 
moartea caprei vecinului, de asemeni deviza tic¶lo§ilor care 
f¶ceau r¶u cu parul - vorbesc mai cu seam¶ de securi§tii de 
rang inferior §i de caralii : «Decît s¶ plîng¶ mama, mai 
bin’ s¶ plîng¶ m¶-ta !»). 

Fo§ti colegi de liceu (în fapt, licee: de la Sibiu §i de la 
F¶g¶ra§) întîlni∞i la Bucure§ti - pe unii dintre ei, mai ales pe 
fete, le invitam la ceaiurile noastre de sîmb¶ta seara, unde, 
culmea-culmilor, exista §i bufet, gratuit !- veneau, dansau, 
mîncau (mai ales !), mai §i rîdeau, dar nu din inim¶. Aveau 
certitudinea c¶ nimeriser¶ într-o lume str¶in¶ lor. ïn primul 
rînd, pentru c¶ era o facultate “ideologic¶” - inutil s¶ le spun 
fo§tilor colegi de liceu c¶ noi, cei din seria admis¶ în 1954, 
nu fuseser¶m selecta∞i pe baz¶ de dosare (dovada, eu însumi: 
aveam un dosar mai negru decît ei to∞i, afla∞i acum la 
facult¶∞i-neideologice) ; bine-bine, a§a o fi; dar avem noi 
“sediul”, s¶lile de curs, cantina, dormitoarele în una din cele 
mai frumoase cl¶diri din Bucure§ti: Muzeul Toma Stelian ? 
Avem noi “profesori” “monumente” ca Sadoveanu, Petru 
Dumitriu, Beniuc, Vianu? Apoi, în timp ce toat¶ ∞ara face 
foame - studen∞ii: la p¶trat, dac¶ nu la cub noi avem nu 
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cantin¶, ci restaurant! Nou¶ nu ni se d¶ cu por∞ia, ci cu burta; 
s¶ zicem c¶ mîncarea g¶tit¶ nu era cu mult mai bun¶ decît la 
cantinele studen∞e§ti, dar pîinea - la discre∞ie ! S¶ ai pîine cît¶ 
dore§ti - dar te hr¶ne§ti numai cu pîine! 

Nu cred c¶ pe atunci tovar¶§ii-de-sus-de-tot, cei care se 
ocupau cu ideologia (§i cu psihologia maselor), erau atît de 
subtili, încît în mod deliberat s¶ fi acordat celor apropia∞i lor 
mai multe libert¶∞i decît “du§manilor” de rînd. Vreau s¶ 
spun: libertate de expresie în sensul prim al cuvîntului, cel 
oral; sau bucal. 

Mar∞i, 28 septembrie 1993 

S-a dus §i Nina Berberova. Ce femeie! Ce scriitor -
adev¶rat, pe linia Dostoievski-Soljeni∞în. Avea 92 de ani, 
îns¶ “debutase” la vîrsta de 85. Nu mai am nici una din 
c¶r∞ile ei în francez¶, le-am dat - dup¶ ce mai întîi le-am 
recomandat românilor afla∞i în-trecere-prin-Paris. Oameni-
scriitori ca Berberova nu sunt mul∞i, dar iat¶, am putut 
desena o “linie” : la noi nici urm¶ de a§a ceva, nici speran∞a 
c¶ are s¶ apar¶ vreodat¶ pe plaiurile carpate§ti vreun pui de 
dac (fie §i numit Gyula), care s¶ spele p¶catul lenei, al 
puturo§eniei, al comodit¶∞ii în b¶ltoac¶ - al consîngenilor 
no§tri dragi §i iubi∞i, ba chiar §erì∞i... 

S-a r¶cit vremea (mare noutate, la Paris! - ei bine, la 
Paris e mare-noutate, pentru mine !) §i, de la echinoc∞iu, se 
tot strîmteaz¶ timpul; vreau s¶ spun: ziua, de§i n-am f¶cut 
decît s¶ nuan∞ez un adev¶r. Mi-e frig - §i mi-e jele. 

ïn leg¶tur¶ cu frigul: o foarte bun¶ prieten¶, mare 
scriitoare, venise în vizit¶ la Paris prin octombrie-noiembrie 
1988. Desigur, nu putusem ocoli calamitatea : frigul. 

«Ce §ti∞i voi, care sta∞i aici, la lumin¶, la c¶ldur¶, ce-i 
frigul la noi... », §i-a început scriitoarea rechizitoriul. «Voi 
crede∞i c¶ acela-i frig cînd î∞i înghea∞¶ pu∞in nasul §i mîinile 
cînd ie§i la cump¶r¶turi - la curse, cum zice Monica...» 

Dup¶ ce §i-a zis plîngerea, dar mereu, mereu pe acela§i 
ton: al compara∞iei alb-negru, de balan∞¶, cu noi (exila∞ii), cu 
mine (fatal, exilat), iubita prieten¶ §i-a adus aminte: 

«Tu trebuie s¶ §tii cîte ceva din suferin∞a provocat¶ de 
frig, doar ai f¶cut pu§c¶rie...» - nu §i-a dat r¶gaz, i-a ars iar o 
coloan¶ întru compara∞ie diferen∞iatoare pîn¶ la antipoditate: 
«Dar m¶car voi, acolo, la pu§c¶rie, era∞i mul∞i prin celule -
tu mi-ai povestit c¶, la un moment dat, la Gherla, era∞i peste 
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dou¶ sute într-o celul¶ - or, unde-s mul∞i, c¶ldura cre§te...» -
§i a izbucnit în rîs, ne-am luat §i noi cu hohotele dup¶ ale ei, 
din prietenie, din, mai ales, compasiune. 

Atunci, în 1988, nu vedeam - la prietena noastr¶ §i 
formidabil romancier - semne, altele... Iar dac¶ nu le 
vedeam, nici nu putea fi vorba de altfelitate ; n-am v¶zut nici 
în vara lui 1989, din eseul unui alt romancier român emigrat 
în Israel semnele (acum spun: mai evidente, pentru c¶ acela 
plecase, ie§ise din România, îns¶ cam prea tîrziu) ; nu 
le-am putut prinde în cuvinte nici în primele s¶pt¶mîni dup¶ 
evenimentele din ‘89 ; nici în cursul anului ‘90, abia în luna 
mai 1991, la Roma, la întîlnirea cu scriitorii-rezisten∞i 
(împotriva comunismului, se în∞elege) din ∞ar¶ - ca Doina§, 
ca UIici, ca Uricariu (se putea s¶ lipseasc¶ Blandiana de la 
microfon ?), am §tiut despre ce este vorba. Anul 1992 a fost 
de decantare (§i de încasare de lovituri) a “în∞elegerii 
fenomenului”. ïn acest an, ‘1993, l-am §i prins în cuvinte, 
fenomenul. A§a c¶ mi-am terminat misia. 

Ieri, la televizor, Hubert Nyssen, editorul Berberovei (la 
Arles, la Actes Sud, unde, în toamna lui ‘90, fusesem, de la 
Aix, împreun¶ cu colegii-scriitori din România - atunci a§a 
eram - §i c¶ruia - acum vorbesc de Nyssen - i-o recomanda-
sem spre editare pe Gabriela Adame§teanu, îns¶ am fost 
întrerup∞i de Blandiana, care, tot dînd din gene, s-a propus 
pre sine...), a§adar, Nyssen despre moartea Berberovei a 
afirmat c¶, desigur, în urma unui accident (a c¶zut pe o 
scar¶?), care accident a constituit cauza principal¶ a mor∞ii, 
îns¶ Nina fusese extrem de afectat¶, chiar r¶nit¶ (de moarte) 
în urma vizitei pe care a f¶cut-o în (înc¶) URSS. Spunea 
Nyssen, în continuare : pe Nina a îndurerat-o s¶r¶cia §i para-
gina §i distrugerile din ∞ara ei (§i cum, a ei !), dar mai cu 
seam¶ a atins-o “s¶r¶cia intelectual¶ a intelectualilor ru§i”. 

Fire§te, este greu s¶ spui c¶ o persoan¶ avînd vîrsta 
de 92 de ani (§i prin câte a trecut, de la 16 ani !) a fost 
“ucis¶” de constatarea s¶r¶ciei-intelectuale-a-intelectualu-
lui-rus(ovietic), dar, cum zicea tata: chiar dac¶ Nyssen a 
exagerat, a exagerat un adev¶r. Iar eu cred în adev¶rul mor∞ii 
Berberovei - din pricina halului în care i-a aflat pe consîn-
genii ei - la care se gîndise zi §i noapte, vreme de §aptezeci 
de ani (de exil). 

Straniu: eu, care m¶ laud cu o bun¶ memorie, sunt inca-
pabil s¶ spun cînd mi-am dat seama de... s¶r¶cia intelectual¶ 
a intelectualului român. Urcînd în acela§i tren cu Monica 
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Lovinescu §i cu Virgil Ierunca (dar în alt¶ sta∞ie...), mi-a fost 
§i mie greu s¶ împac adev¶rul (adic¶ ceea ce credeam eu 
adev¶r) cu... propaganda. Am mai spus-o, repet: noi, aici, în 
Occident, am f¶cut propagand¶ pentru cultura român¶, din 
România; iar dac¶ înde noi mai discutam, mai constatam c¶ 
X nu merit¶ atîtea elogii; c¶ Y nu este el chiar atît de curat -
la microfon la Europa liber¶ ziceam c¶ X merit¶, c¶ Y e ca 
lacrima... “Norocul” meu a fost c¶ n-am avut “microfon” 
decît accidental, apoi de la moartea lui Bernard (în 1981?) 
extrem de rar, “trecînd” la Deutsche Welle, la amicul Focke 
- oricum, nu aveam “obliga∞ia moral¶” de a-l ap¶ra pîn¶-n 
pînzele albe pe un ins ca Manolescu, fiindc¶ “acolo” era 
atacat de “cei r¶i” ; de a face din Paler marele gînditor (mai 
exact, moralist) al literaturii contemporane, doar pentru c¶ 
Tavi era persecutat acolo §i func∞iona pompa Geta 
Dimisianu-Marie-France Ionesco; de altfel exact acest lucru, 
ap¶rarea partizan¶ (dar va fi existînd o alta ?), a constituit 
“nepotrivirea” dintre noi - ei, Monicii, afla∞i în tran§ee, în 
prima linie §i eu, cel din linia a §ai§pea, care-§i permitea s¶ 
mîrîie împotriva portretelor numai din lumini zugr¶vite ale 
lui Sorescu, Blandianei, H¶ulic¶, Doina§, Iorgulescu, Paler, 
Manolescu §i altor bravi rezisten∞i-culturalnicen∞i. 

Pe c¶ldura-mare a verii lui 1989, cînd cu Uniunea dintre 
¢epeneag §i Breban, începusem a ne întreba (mai ales dup¶ 
ce §i Monica citise eseul scriitorului proasp¶t israelian): ce 
se întîmpl¶ cu ei ? - dar dac¶ se întîmpl¶ ceva cu noi, cei care 
ne întreb¶m ce s-a petrecut cu ceilal∞i? ïnc¶ de pe atunci 
c¶utam un cuvînt care s¶ prind¶ aceast¶ stare (dup¶ ce 
fusese devenire) a scriitorului român - “cam de pe la 1984 
încoace”, încercam noi s¶ situ¶m §i în timp schimbarea. 
N-am g¶sit. I-am zis, pe rînd, fenomen, muta∞ie (de la 
mutant, nu de la... mut). Cum a explodat m¶m¶liga româ-
neasc¶, în decembrie ‘89 (îmi aduc aminte ce furios §i nefe-
ricit §i îngrijorat fusese Petru Cre∞ia c¶ Europa liber¶ nu-i 
difuzase scrisoarea decît cu o zi-dou¶ înainte de Timi§oara, 
sau poate chiar în timpul acela, de§i el o trimisese, h¶t, de pe 
la sfîr§itul lunii noiembrie, ‘89, desigur, dac¶ nu chiar §i mai 
încolo, în timp, de pe la mijlocul noiembrie-lui !) - cum au 
ap¶rut noi - elemente: la televiziune aproape to∞i ‘telectualii 
români declarau cu mîna pe inim¶ c¶ ei rezistaser¶ totdea-
una ; c¶ ei luptaser¶ prin cultur¶ împotriva comunismului; c¶ 
ei fuseser¶ crunt cenzura∞i (§i au început s¶ publice în perio-
dice textele acelea “cenzurate” - a, nu doar poeziile... “alese 
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de cenzur¶” ale lui Marin Sorescu - de P¶unescu înc¶ nu 
putea fi vorba, prea proasp¶t era scuipatul-la-gard - dar §i 
texte interzise de O. Paler ; ce s¶ mai spunem de extrem de 
curajoasa scrisoare a lui Ple§u adresat¶ tovar¶§ului Croitoru 
- §i de care m-am legat în prima mea “ie§ire publicistic¶”, în
scrisoarea c¶tre Gabriela Adame§teanu din 1 aprilie 1990, 
publicat¶ în 22)... A§adar, fa∞¶ cu valul de dezv¶luiri - ce 
mare e Caragiale: ca niciodat¶ n-am rostit de mai atîtea ori: 
«£i noi dormeam, soro!», auzindu-i pe oameni altfel onora-
bili (atunci, în ianuarie-februarie-martie ‘90) povestind cum 
rezistaser¶, cum se opuseser¶ comunismului, cenzurii, lui 
Ceau§escu ; ce frumo§i erau, atunci, Eugen Simion §i 
Buzura, Doina§ §i Vulpescu, Sorescu §i Sorin M¶rculescu 
§i H¶ulic¶ §i Blandiana §i Pippidi §i... - ce s¶ mai spunem de 
Dinescu: la conferin∞a de pres¶ de la FNAC-ul parizian, 
Mircea al nostru, vorbind despre opozi∞ie, despre disiden∞¶, 
a luat-o, h¶t, din ianuarie 1989, cînd se trezise el... 

£erban Cristovici a propus atunci un termen pentru 
“cuvîntul” c¶utat: autocronism. Intelectualul român, cu 
scriitorul în frunte (s-ar putea altfel ?), el este autocron : 
istoria literaturii române de la origini la prezent, chiar §i 
istoria mondial¶, încep cu... nu neap¶rat data na§terii lui 
Mircea Dinescu, dar, cinstit, cu momentul în care - în sfîr§it! 
- la vîrsta de aproape patruzeci de ani - s-a hot¶rît el s¶ se
manifeste normal... Adev¶rat: scriitorul român, unul dintre 
cei mai analfabe∞i “intelectuali” - mai ales în materie de 
istorie (pe care el o consider¶ “un domeniu în care te 
documentezi, numai dac¶ vrei s¶ scrii romane istorice”) -
este §i amnezic - calitate na∞ional¶ - dar nu oricum, ci dup¶ 
modelul propus de Cristovici : autoamnezic. 

Nu ne-a satisf¶cut termenul, era neînc¶p¶tor (precum...), 
dar nici n-am mai c¶utat altul. Eu unul puteam vorbi (scrie) 
despre “fenomen”, f¶r¶ s¶-i dau un nume.. 

Iat¶ îns¶ c¶ Berberova - prin Nyssen - a spus, cînd a dat 
fa∞¶ c¶tre fa∞¶ cu ai s¶i (care, ori§icîtu§i, barbari, barbari, 
dar barbari ru§i !) : 

“S¶r¶cia intelectual¶ a intelectualilor...” 
Am subliniat §i eu, ca omagiu. 
Mi-am adus aminte termenul exact folosit de Nyssen în 

leg¶tur¶ cu Berberova în URSS: atins¶. Atins¶ de consta-
tare ca de o boal¶ incurabil¶; atins¶ ca de aripa mor∞ii. 

M¶ întreb ca proasta (§i ca veninosul) : oare va fi fost 
“atins” vreun interior (sovietic), aflînd c¶ exteriorii (fugi∞ii, 
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deh) sunt cu to∞ii... s¶raci-s¶raci? Sau altfel: “atins”, consta-
tînd cît §i cum sufer¶ exila∞ii? 

Da de unde! ïn capul tuturor interiorilor rolul - unic - al 
exteriorilor este de a-i ajuta pe ei, interiorii, mînc¶torii de 
salam cu soia, de a publica în Occident; de a ob∞ine bursu-
li∞e; de a le procura c¶l¶torii - §i, desigur, ceva cadouri, ca 
din partea “parizianului” de prieten al bucure§teanului. 

£i înc¶ o dat¶ - cu §i mai crîncen¶ suferin∞¶: avusesem 
dreptate cînd, într-un moment de mînie (iat¶ c¶ mînia nu 
orbe§te totdeauna !), spusesem de nezisa : 

«Ce nu s-a ob∞inut la Pite§ti, între 1949 §i 1952, s-a 
ob∞inut, la scara na∞iei, pîn¶ în ‘89 : omul-care-nu-exist¶ ; 
oul-cubic; omul-nou, mutantul, autocronul.» 

Iar pentru c¶ Berberova mi-a dat curaj (§i prilej), s¶ 
merg ceva mai departe; s¶ m¶ întreb, în §oapt¶, în gînd, ca 
s¶ nu aud¶ compatrio∞ii, prietenii, colegii, la urma urmei, 
ai mei: 

S¶ fie oare o condi∞ie sine qua non exilul - pentru a-∞i 
prezerva sufletul (sau: a ∞i-l cî§tiga, cu sudoarea trupului) ? 

M¶ întreb §i eu, a§a, pentru c¶ am exemple în sprijinul 
nu al teoriei, ci al posibilit¶∞ii (ca teoria aceea s¶ fie §i 
adev¶rat¶) : r¶mînînd numai la litera∞i: oameni cam de 
aceea§i vîrst¶, care s-au exilat; §i care s-au realizat, fie 
trecînd la alt¶ limb¶ (de regul¶, franceza), fie continuînd 
s¶-§i scrie “fic∞iunile” în române§te - pe urmele lui Eliade. 
Oameni care au dus-o extrem de greu materialice§te - unii 
continu¶ s-o duc¶; oameni care au îmb¶trînit §i ei (ca tot... 
omul), dar nu au îmb¶trînit r¶u, ca “interiorii” din contin-
gentul nostru. ïn fine, oameni cu care, cînd te întîlne§ti - din 
an în pa§te - po∞i dialoga, chiar dac¶ nu ave∞i aceea§i opinie 
despre problema în chestiune - dar asta este nu doar normal, 
ci §i de dorit, nu ? 

Or, întîlnirile cu prietenii de care te-ai desp¶r∞it demul-
ti§or - tu plecînd, ei r¶mînînd - nu prilejuiesc dialog; tu spui 
una, cel¶lalt î∞i “r¶spunde” spunînd cu totul altceva. Sau 
vorbe§ti tu despre ceva care §tii c¶ îl intereseaz¶ §i pe el ; el 
te ascult¶ - nu cu aprobare, nu cu dezaprobare - c¶, adic¶, el 
are o alt¶ opinie despre problem¶, nu ! El are o opinie 
proast¶ nu despre o problem¶ anume, ci despre tine: care 
vorbe§ti §i vorbe§ti despre chestii “care nu intereseaz¶ pe 
nimeni” ; despre chestii de care el nu a auzit §i nici nu simte 
nevoia s¶ auz¶, fiindc¶ el are alte pro-ble-me: de boal¶ §i de 
s¶r¶cie, de via∞¶ §i de moarte, de publicare în Occident §i de 
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ratare - §i tu... Ei, dai tu o ∞ii pe-a ta, ca §i cum ai fi sigur c¶ 
intereseaz¶ pe cineva ce crezi tu §i ce gînde§ti §i ce scrii tu -
nu, domnule! Pe noi ne intereseaz¶ ce facem noi, fiecare, în 
urm¶toarea jum¶tate de ceas, în ziua de mîine. £i ce te miri 
c¶ nu §tiu aia, c¶ n-am citit cartea cutare, c¶ nici n-am auzit 
de cutare nume? De unde vrei tu s¶ §tiu eu ? 

Am subliniat “întrebarea” fiindc¶ interiorul î∞i r¶spunde 
(la un eventual repro§) cu o acuza∞ie ; cu o punere la punct -
interogativ¶. 

Din 1984 încoace (am început s¶-mi consolidez 
cronologia faptelor inexplicate pîn¶ acum), n-am stat de 
vorb¶ cu un singur scriitor român - în trecere ori venit-§i-
r¶mas - f¶r¶ ca, fie c¶ m¶ miram deschis c¶ nu §tia cutare 
lucru §tiut, fie c¶ el se sim∞ea umilit pentru c¶ vorbeam de 
ceva necunoscut lui - s¶ nu-mi azvîrle cu iritare: 

“De unde vrei tu s¶ §tiu eu... ?” 
Acest r¶spuns-întrebare-luare-de-guler se întinde pe o 

larg¶ palet¶ - de la cunoscuta de mine, înc¶ din România: 
«Ce §tii tu...», pîn¶ la aiuritorul (pentru mine, naivul) 
“r¶spuns” dat de Ion Pop, în iarna 1990-91: 

Se organizase întîia expozi∞ie de carte din Est aici, la 
Paris, veniser¶ editori (Sorin M¶rculescu, Geta Dimisianu, 
Negrici), “delega∞ie” condus¶ de Ion Vartic. Eram înc¶ în 
cochet¶rie cu ∞ara, ca s¶ zic a§a : mini§trii nu m¶ ocoleau, 
reprezentan∞ii oficiali nu m¶ ignorau, pe scurt: la un moment 
dat, Ion Pop, în prezen∞a lui Vartic, m-a întrebat de ce nu dau 
pe la Centrul Cultural al Ambasadei... I-am r¶spuns: cl¶direa 
Ambasadei RSR, pentru mine - ca §i pentru mul∞i al∞ii - este 
acel ceva în fa∞a c¶ruia manifest¶m, strig¶m: “Jos comunis-
mul!”, “Jos Ceau§escu !” - îns¶ dac¶ Centrul Cultural ar avea 
sediul în alt¶ parte, la alt¶ adres¶... - m¶rturisesc: atunci eram 
sincer cînd spuneam c¶, avînd o alt¶ adres¶, a§ fi frecventat 
Centrul... La care Ion Pop, nu un oarecare §ofer de ambasad¶ 
- pe care, întîmpl¶tor, l-ar chema tot Pop; §i nu “consilier” 
(în nu §tiu ce), ci prim-securist al ambasadei (tot Pop) ; §i nu 
ambasadorul însu§i, s¶ zicem... Ciceo-Pop - ci Ion Pop, poet 
§i critic literar §i specialist în suprarealismul românesc, b¶iat 
nu doar umblat - mai fusese lector în Fran∞a, cu vreo 20 de 
ani în urm¶, dar se ∞inuse deoparte, nu se atinsese nici din 
gre§eal¶ de Monica §i de Virgil ; într-un cuvînt: unul dintre 
bunii intelectuali care ∞inuser¶ aprins¶ flac¶ra culturii §i a 
speran∞ei (sper s¶ nu fi fost din cale-afar¶ de patetic), 
împreun¶ cu Vartic, Papahagi, Zaciu - la Echinox - zice: 
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«ïmi da∞i Dvs. bani (§i a spus suma, în franci francezi), 
ca s¶ cump¶r¶m un local pentru Centru ?» 

Am r¶mas interzis. Dar pe-atunci eram înc¶ b¶iat bun, 
nu i-am întors-o - nu §tiu cum, dar s¶-i dau înapoi emisiunea 
sonor¶: 

A§adar nu numai: «De unde vrei tu s¶ §tiu eu ?», ci mai 
departe, mai împins în trogloditism, în du§m¶nie fa∞¶ de cel 
din “exterior” care întreab¶ §i el, acolo, mai degrab¶ din 
simpatie, decît din curiozitate - iat¶, cuvîntul: în s¶r¶cia 
intelectual¶ a intelectualului (român). 

Miercuri, 29 septembrie 1993 

Simt ce a aflat Berberova în 1989 în ∞ara §i a ei, dup¶ o 
absen∞¶ de aproape §aptezeci de ani. Am avut nevoie de 
patru ani (socotind timpul din vara aceluia§i an, ‘89, de la 
“Uniune” §i de la “eseu”), dar, pîn¶ la urm¶, cu ajutorul lui 
Dumnezeu §i, iat¶, al Ninei Berberova... 

Hai s¶ fiu o dat¶-n via∞¶ nemodest §i s¶ spun: §tiam asta, 
dar n-o rosteam : de spaim¶; chiar dac¶ asta nu m¶ privea §i 
pe mine (altfel, cum a§ fi observat-o ?), m¶ sim∞eam solidar 
cu ceilal∞i: prietenii, colegii scriitori, cum s¶ le spun verde-n 
fa∞¶ adev¶rul? Asta? 

S¶ spunem: asta îi diferen∞iaz¶ pe copii, pe adolescen∞i 
în toate §colile, liceele din lume; apoi pe studen∞i; în fine, pe 
de∞inu∞i (a§ fi putut spune: solda∞i în termen, dar eu n-am 
cunoscut cazarma, ci pu§c¶ria). Bineîn∞eles, în fiecare 
comunitate exist¶ gongari, apuca∞i, scandalagii §i cum li se 
va mai fi spunînd celor care vor s¶ se eviden∞ieze ar¶tîn-
du-se obraznici, agresivi, nesupu§i - profesorului, §efului, 
gardianului. Privit¶ de sus (obiectiv...), comunitatea întreag¶ 
nu are obliga∞ia de a fi “solidar¶” cu n¶ucul, cu nebunul, cu 
tr¶snitul : ea, comunitatea, nu simte deloc nevoia de a se... 
eviden∞ia, de a se-da-mare - asta fiind explica∞ia §i nu, 
Doamne-fere§te, faptul c¶ i-ar fi... oarecum s¶ se solidari-
zeze cu acela (chiar dac¶ el spune adev¶rul, chiar dac¶ el 
cere §i pentru noi, sau numai pentru noi), doar oaia este, ca 
s¶ zicem a§a, solidar¶ cu ciobanul, nu cu oaia de al¶turi - §i 
uite-a§a s-a n¶scut, din spuma zerului, Mioritza... 

Pe unde am fost, am fost unul dintre gongari : apuca∞i; 
obraznici, întreb¶tori-de-meserie ; pomeni∞i (de la : a se 
pomeni vorbind) §i, fire§te, pedepsi∞i. 

Las deoparte tr¶sn¶ile din liceu, deloc mai n¶uce decît 
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ale altor elevi. ïns¶ la facultate - §i nu la orice facultate, la 
una ideologic¶: “Mihai Eminescu” ! - devenisem cu adev¶rat 
“întreb¶tor-de-serviciu” (mai ales la seminariile de 
marxism). 

Lucrurile st¶teau astfel : la un seminar de marxism, eu 
puneam o întrebare foarte... dureroas¶ (pentru curul meu, 
care ce-avea el s¶ pat¶, dup¶ ce “întrebarea” avea s¶-§i fac¶ 
efectul) ; s¶ zicem despre Basarabia (s¶ fix¶m §i timpul: 
prim¶vara lui 1956; prim¶vara, nu vara, nu toamna). 
Asistentul, dup¶ bunul lui obicei, r¶spunde cam a§a: 

«Eu notez întrebarea - la care nu pot da r¶spuns pe 
loc - m¶ consult la catedr¶ cu tovar¶§ii §i data viitoare ai 
r¶spunsul.» 

Cei care sunt de (aproape) vîrsta mea §tiu ce putea 
însemna, în prim¶vara lui 1956, un asemenea r¶spuns din 
partea asistentului de marxism : 75 % “r¶spuns” nu “data 
viitoare”, ci în ceasurile urm¶toare; fie umflament pur §i 
simplu; fie “doar” exmatriculare - ceea ce însemna §i un fel 
de “umflament” : nemaifiind student, te lua numaidecît la 
armat¶; adic¶ la Lopat¶ - iar acolo era un fel de pu§c¶rie, 
“atît c¶, în loc de zeghe, robii purtau uniform¶ militar¶, cu 
epole∞i”. 

ïn acele momente - de întrebare - brusc, îmi pierdeam 
prietenii. £i aveam, slav¶ Domnului §i nu pu∞ini (§i nu 
de-form¶) : Mircea Bradu de la Oradea, Dorel Boian dela 
Sighi§oara, George Mih¶escu de la Constan∞a - ace§tia 
fiindu-mi §i colegi de camer¶ la c¶min, din prima zi a anului 
întîi... ïns¶ cum “m¶ trezeam” punînd la marxism “întreb¶ri 
tîmpite” (a§a le spunea Mih¶escu), cum se f¶cea un gol - ce: 
istoric, concret! - în jurul meu. 

Dar dac¶ prietenii adev¶ra∞i m¶ l¶sau cu Dumnezeu, unii 
colegi se manifestau pe dat¶. 

S¶ rezum: în prima or¶ de seminar, pusesem întrebarea 
cu Basarabia. ïn pauz¶, Aurel Covaci m¶ caut¶, îmi arat¶ un 
petic de hîrtie si zice: 

«C¶ tot ai început, continu¶ §i cu întreb¶rile astea, dar 
copiaz¶-le, nu-∞i las scrisul meu...» 

M¶ uit pe hîrtie, observ c¶ sunt întreb¶ri... întrebate tot 
de mine la alte seminarii: cotele, colectivizarea, 
sovromurile... ïi spun lui Covaci: 

«Dar le-am mai pus...» 
«Le-ai pus, dar nu ∞i s-a r¶spuns satisf¶c¶tor.» 
«Ridic¶-te §i spune asta: c¶ mie nu mi-a r¶spuns 
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satisf¶c¶tor, a§a c¶ le mai pui tu o dat¶.» 
«Nu, nu e bine s¶ pun eu întreb¶ri, repune-le tu, c¶ e§ti 

obi§nuit cu...» 
Nu copiez întreb¶rile - doar le ∞in minte! - în a doua or¶ 

de seminar le pun din nou, Hoaj¶ îmi r¶spunde c¶... are 
s¶-mi r¶spund¶ la ele “data viitoare”... 

N-a§ fi luat în seam¶ aceste fleacuri, dac¶ mult mai 
tîrziu, prin anii ‘70, cînd Covaci, c¶s¶torit cu colega noastr¶ 
Stela Pogorilovschi, ∞inea cas¶ deschis¶ pe strada Grigore 
Alexandrescu, n-ar fi povestit, fa∞¶ de mine, cum, “la 
Eminescu”, el era un fel de guru, ba chiar, pentru Grigurcu, 
un adev¶rat protector ; iar despre mine zicea c¶ el, Covaci, 
împreun¶ cu Titus (Popovici), preg¶tea “întreb¶rile la 
marxism”, mi le d¶dea, eu le... înv¶∞am pe de rost, apoi, la 
seminarul de marxism, le... declamam. Iat¶-m¶ purt¶tor de 
cuvînt, nu numai al lui Titus Popovid, ci §i al lui Covaci 
(în acela§i pre∞)... 

Cînd a spus prima oar¶ aceast¶ “variant¶”, n-am apucat 
s¶-i dau r¶spunsul întreg, m-a oprit Nichita St¶nescu 
(el locuia cu Gabriela Melinescu în alt¶ cl¶dire, în aceea§i 
curte), cu un : «Las¶, b¶trîne...». A doua oar¶ îns¶ am putut 
s¶-i spun: 

«Dac¶ tu §i cuTitus sunte∞i autori ai întreb¶rilor, la 
procesul de la Decanat, de ce am r¶spuns numai eu de ele?» 

«Fiindc¶ tu ne-ai închiriat numele !», a rîs, altfel plin de 
bonomie, bonomul Covaci. 

Pe atunci (prin 1970), desigur, nu aveam cum s¶ cunosc 
soarta altui închirietor de nume: “s¶rmanul Nego”, cum 
l-a s¶rm¶nìt tovar¶§ul Breban, în Contemporanul din 1991. 
£i “s¶rmanul Nego”, în 1977, “declamase” în public 
scrisoarea de adeziune la mi§carea pentru dreptrile omului, o 
semnase - cu numele lui, de închirietor-de-nume - §i-o 
asumase, o pl¶tise cu vîrf §i îndesat - pentru ca, mul∞i ani mai 
tîrziu, s¶ umble zvonul la Bucure§ti §i la München c¶ 
“autorul adev¶rat” al scrisorii nu este “s¶rmanul Nego” - sau 
nu în întregime, fiindc¶ fusese scris¶ §i de Gelu Ionescu; 
ba chiar c¶ “numai Doina§ §i Irinel au redactat-o, Nego fiind 
doar curierul”. S¶rman curier... 

ïntorcîndu-m¶ la Covaci - am ar¶tat prima variant¶ a lui 
(despre întreb¶rile-de-la-seminarul-de-marxism), cea 
asumat¶, fiindc¶ în 1981, aici, la Paris, am aflat si varianta a 
doua (ni∞el contrarie primei), nesemnat¶ - dar u§or 
decelabil¶: în cartea lui Michael C. Titus (fost exilat, racolat 
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de Dr¶gan §i de Securitate), România sub presiune sunt 
reproduse “m¶rturiile unui coleg de facultate” al meu - nu i 
se d¶ numele; “a f¶cut închisoare” - Covaci a f¶cut un fel de 
închisoare; “este, în prezent, un str¶lucit traduc¶tor din mai 
multe limbi” - este; “membru al numeroaselor comitete §i 
comi∞ii” - este - sau era, a murit în prim¶vara acestui an, am 
citit în ziare. Oricum, Covaci d¶dea, aici (aveam s¶ aflu c¶ §i 
în “articolul” lui Dimos Rendis, publicat în Grecia - în fapt, 
redactat de Ion Brad, pe atunci ambasador la Atena) 
varianta urm¶toare: “ïn 1956 Goma pusese la seminarii 
(nu spunea c¶ erau de marxism acele seminarii - nota mea) 
întreb¶ri ciudate, care p¶reau a fi curajoase, în fapt, îi erau 
sugerate, dac¶ nu dictate de KGB - ca s¶ pun¶ în dificultate 
autorit¶∞ile române.” 

Am z¶bovit atîta la Covaci fiindc¶ a venit vorba. Ajuns 
la Covaci, g¶sisem prilej s¶ m¶ opresc la Grigurcu - am 
f¶cut-o, în dialogul cu Mariana Marin, dar cum am renun∞at 
s¶-l public... 

Uite cum facem: termin “ideea” început¶ ieri, în 
leg¶tur¶ cu Berberova - “s¶r¶cia intelectual¶ a intelectualilor 
sovietici” - mai adaug ce am de ad¶ugat - §i revin la Grigurcu 
- bine?

S¶ zic, deci: pe la sfîr§itul verii, începutul toamnei 
anului trecut, 1992, Mircea Iorgulescu, la telefon, mi-a zis -
printre altele - c¶ în vremea din urm¶ recitise ori r¶sfoise 
esentialul a ceea ce conta de valoare în literatura noastr¶ 
contemporan¶, publicat¶ în România §i constatase cu spaim¶ 
(groaz¶ ?) c¶ nici o “lucrare” nu poate sta în picioare, dup¶ 
deschiderea din ‘89... Fire§te, l-am contrazis pe loc: dar 
cutare roman, dar cutare romancier, cutare poet, cutare 
critic, eseist...? Iorgulescu chicotea la telefon la fiecare nume 
ori titlu: «Las¶-m¶, mon§er, cu...» Eu nu-l¶sam-mon§er -
mai ales c¶ se inversaser¶ rolurile §i iat¶-m¶ pe mine 
ap¶r¶tor - cu ghearele §i cu din∞ii - al Blandianei, al lui 
Sorescu, al lui Breban, al lui Buzura... La dou¶ nume 
Iorgulescu nu m-a poftit s¶ las (mon§er): al Ilenei 
M¶l¶ncioiu §i al Gabrielei Adame§teanu, îns¶ la al bunului 
s¶u prieten-§i-tovar¶§-de-ucenicie-la-Iva§cu a chiuit de-a 
binelea în hohote: «Las¶-m¶, mon§er, cu...”» (Manolescu). 
ïn cele din urm¶, ca s¶-i închid gura total-denigratoare, am 
recurs la un “artificiu” - jur c¶ l-a§ fi produs-propus mai 
lesne în discu∞ia cu al∞ii: «Dar eseul despre Istrati? Dar cel 
despre Caragiale? Nu stau astea în picioare, cum zici ?» 
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La care Iorgulescu, modest, nevoie-mare: «Las¶-m¶, mon§er 
cu Istrati, cu Caragiale...» 

Atunci iar mi-a p¶rut r¶u c¶ îl ∞inusem pe Iorgulescu la 
distan∞¶ - m¶ lucra chestia veche, m¶g¶ria f¶cut¶ lui Breban, 
în 1971 - eram pe punctul de a zice, în sfîr§it, ceea ce a§tepta 
el de cînd venise în exil, s¶ treac¶ într-o zi pe la noi, cu so∞ia 
(foarte simpatic¶ §i, am dedus: brav¶). Dar... nu mi s-au 
descle§tat f¶lcile. Nu avem nici un motiv, atunci (ba unul 
mic-mic tot aveam : 

ïn timpul unei manifesta∞ii în fa∞a ambasadei - comemo-
ram un an de la Mineriada Prim¶ - ajungînd la locul... crimei, 
am dat de prietenul nostru Iorgulescu stînd de vorb¶, la o 
cafea, cu consulul Bar. Cînd m-a v¶zut c¶-l v¶d s-a ridicat 
s¶-mi explice - eu nu-i cerusem explica∞ii - c¶... se intere-
sase de nu §tiu ce condi∞ii pentru un act... Iar în timpul mani-
festa∞iei, cînd pentru întîia oar¶ un ambasador - “cobora” s¶ 
stea de vorb¶ cu manifestan∞ii - Dijm¶rescu, Arg¶∞escu, 
Slug¶rescu, a§a ceva - prietenul §i colegul nostru întru exil 
“demn”, Mircea Iorgulescu, intr¶ în vorb¶ cu ambasadorul! 
Nu ca s¶-i cear¶ socoteal¶, s¶-i cear¶ explica∞ii - în leg¶tur¶ 
cu mineriada - ci... ca s¶-l întrebe cum ar face ca s¶ ob∞in¶ o 
viz¶ pentru un frate)... La scurt timp mi-am dat seama c¶ afu-
risitul meu fler m¶ p¶zise §i de ast¶ dat¶ de “împ¶ciuitoris-
me” : abia intrat în pîine la Europa liber¶, Iorgulescu §i-a dat 
cu presupusul despre “polemica în jurul lui Eliade” §i, 
vorbind de Norman Manea, a afirmat... negru pe alb - pentru 
c¶ noi primim §i buletinele emisiunilor - c¶... cei care-l 
atacaser¶ pe Norman Manea o f¶cuser¶ cu... nu mai ∞in minte 
cuvîntul: am impresia c¶ este vorba de “abject” - or, pîn¶ în 
acel moment, numai Monica Lovinescu îl pusese la punct pe 
Norman Manea (s¶ fi fost cuvîntul: “murdar” - curat-
murdar?). Oricum, Monica îl întrebase la telefon pe 
Iorgulescu : cine anume îl atacase pe Manea “în mod...” a§a 
mai departe (termenul acela). Iorgulescu a negat c¶ ar fi zis 
ceva de eventualii critici ai lui Manea - cu atît mai pu∞in cu 
acel cuvînt. Monica i-a spus c¶ a citit buletinul Europei 
libere (în fapt: fotocopii ale textelor zise la microfon). S-ar 
zice c¶ Iorgulescu nu §tia (înc¶) am¶nuntul: c¶ exist¶ probe 
negru-pe-alb... A dres-o, zicînd c¶ da, a scris ce a scris, dar 
cînd s¶ zic¶ la microfon, a zis altceva... Monica nu i-a spus 
c¶ ar putea cere de la München înregistrarea - eu a§ fi 
f¶cut-o f¶r¶ s¶ clipesc. 

ïn fine. Ce n-a zis lorgulescu în discu∞ia telefonic¶ avut¶ 
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cu mine înainte: c¶, dac¶ “lucr¶rile” de care vorbea el n-ar 
sta în picioare, apoi asta din pricina... s¶r¶ciei intelectuale a 
intelectualului român (cum spusese Berberova - dar noi nu 
§tiam) ; sau/§i din pricina nelibert¶∞ii, nu în, ci cu care 
scriseser¶ autorii “lucr¶rile” în chestiune. 

Mi se pare c¶, la urma urmei, asta este... asta: libertatea. 
Cînd eram înc¶ în România foloseam §i eu : “libertate 

interioar¶”. Sim∞eam, §tiam c¶ e impropriu, dar din deferen∞¶ 
fa∞¶ de prieteni, colegi, ziceam §i eu c¶ ar exista un fel de 
libertate interioar¶ ca de-o pild¶ atunci cînd scrii tu versuri 
de dragoste, nu de partid, ci de-Maria (sau chiar Ileana) ; ca 
atuncea cînd scrii (§i chiar ∞i se public¶) proz¶ în care nu se 
întîmpl¶ nimic “descifrabil” - undeva, cîndva... 

Cînd, în fapt, ca §i adev¶rul, libertatea este sau nu este, 
nuan∞¶ri de genul: “interioar¶”, “de a trage cu pu§ca”, “de 
crea∞ie” pot, la urma urmei, am¶nun∞ì, dar nu diferen∞ia. Mai 
cu seam¶ în secolul nostru - §i în roman - libertatea (una, 
indivizibil¶) este condi∞ia f¶r¶ de care mai bine te apuci de 
arhitectur¶ sau de sericicultur¶ - §i aceea fiind o cultur¶. 

Dezolat, dar n-am alt exemplu: este foarte adev¶rat c¶ 
scrisesem trei c¶r∞i care n-au fost acceptate : Ostinato, 
U§a…, ïn Cerc. Chiar dac¶ în sinea mea, în timp ce le 
scriam, eram convins c¶ n-au s¶ vad¶ lumina tiparului... ïn 
acela§i timp speram într-o minune: fie ea cereasc¶, fie 
ideologiceasc¶ : n-ar fi fost prima oar¶ cînd partidul o 
cote§te la dreapta §i-i trateaz¶ pe boii care o ∞in tot înainte de 
“devia∞ioni§ti”. Or, atît timp cît exista acel strop de speran∞¶ 
(în publicare), exista §i... nelibertatea din mine: aceea nu-mi 
îng¶duia s¶ fiu liber (am fost tentat s¶ spun: “cu totul liber”). 
Desigur, eram un individ turbulent, insolent, apucat, sinuci-
ga§ - am în§irat doar o parte din dr¶g¶l¶§enille cu care m¶ 
tratau prietenii, nu du§manii; adev¶rat: eram un individ care 
pierduse totul (prin faptul c¶ era basarabean, refugiat, apoi 
pentru c¶ p¶rin∞ii lui fuseser¶ amîndoi aresta∞i, apoi el însu§i) 
: nu aveam bunuri materiale, din ceea ce se cheam¶ familie 
mai r¶m¶sese mama, agonizînd într-un spital (dar §i acolo o 
“c¶utau” securi§tii pe sub saltea, în c¶utare de manuscrise 
de-ale mele). 

Asta era situa∞ia în iunie 1972, cînd am ie§it pentru întîia 
oar¶ din iubita-mi patrie, republica popularo-socialist¶-
sovietic¶ român¶. 

Au observat cî∞iva comentatori ai c¶r∞ilor mele: desigur, 
scrisesem Ostinato, U§a… (ïn Cerc n-a ap¶rut în române§te 
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nici în momentul în care scriu aceste rînduri, deci n-au putut 
s¶ o ia în seam¶), c¶r∞i libere - deci nepublicabile (deci: 
nepublicate în România). Dar abia cu Gherla, scris¶ la Paris, 
în noiembrie ‘72, m-am liberat “cu totul” era s¶ zic (iat¶ c¶ 
am si zis). 

Concluzie (provizorie) : trebuie s¶ te scalzi o vreme în 
marea liber¶ a unui continent liber, ca s¶ po∞i deveni (dac¶ 
vrei, dac¶ aveai pornirea spre) liber. Degeaba e§ti “liber în 
interior” : nu po∞i pluti, nu po∞i înota în “ape” de melas¶, de 
nisip, de plumb. 

Joi, 30 septembrie 1993 

Ieri a dat telefon de la Chi§in¶u Andrei Vartic. Sunetul 
era cu ecou, mai degrab¶ am dedus decît am în∞eles: voiau s¶ 
m¶ felicite de ziua mea, 2 octombrie, la televiziune. Le-am 
mul∞umit. Am în∞eles, înc¶ o dat¶, în ce mizerie material¶ se 
afl¶ bie∞ii basarabeni: curent electric mai au ei, probabil de 
la hidrocentrale, dar n-au petrol. £i cine n-are petrol, azi, nu 
se poate mi§ca, este obligat s¶ se retrag¶ în pe§ter¶ §i s¶ 
a§tepte prim¶vara - cînd, dac¶ nu d¶ col∞ petrolul, m¶car e 
cald... Nu, c¶r∞ile sunt în acela§i stadiu: culese, la tipografie. 
Nu le pot trage, le lipse§te o pelicul¶ (cred c¶ am în∞eles 
bine) care se g¶se§te numai la Moscova... Asta este. Cine 
apuc¶ prim¶vara, acela-i om ! 

R¶m¶sesem la s¶r¶cia intelectual¶ deplorat¶ de 
Berberova la ru§ii ei. La ai mei români am b¶gat de seam¶ 
altceva, sau §i altceva. 

Berberova constatase o stare: s¶r¶cia. Numai c¶ s¶rac 
este, de pild¶, §i cel care a ie§it ieri din închisoare - unde nu 
avea nimic, nimic, (f¶r¶ chelea pr¶ buric,/Pavele, Pavele/, 
vorba cântecului) - era ∞inut izolat, iar acum, la ie§ire n-a 
g¶sit nici urm¶ de cas¶, de familie, de prieteni... ; s¶rac §i 
autos¶racul ; s¶r¶citul-pe-sine ; cel care a vrut - sau n-a avut 
t¶ria s¶ se opun¶ valului de s¶r¶cire general¶... 

ïn lunile, anii care s-au scurs de la evenimentele din ‘89, 
m-am tot mirat; m-am indignat f¶r¶ încetare de neinteresul, 
de dezinteresul românilor din România - vorbesc de 
scriitorii care se azvîrliser¶ în gazet¶rie - pentru “celelalte” 
publica∞ii, pentru “ceilal∞i” autori de texte; puneam pe seama 
precipit¶rii asupra c¶r∞ilor esen∞iale (care le lipsiser¶), asupra 
informa∞iilor de c¶p¶tîi, din afara ∞¶rii, aceast¶ indisponibi-
litate pentru produc∞iile colegilor, prietenilor, adeseori 
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publicînd în aceea§i revist¶. 
Textul meu “Capra §i C¶prarul” publicat în iulie ‘91 n-a 

fost un tr¶snet din senin; o bomb¶. De mai bine de un an de 
zile îi întrebam pe scriitorii întîlni∞i aici, la Paris - §i erau 
foarte mul∞i c¶l¶tori! - cum de nu reac∞ioneaz¶ la atacurile 
tic¶loase, rezemate pe neadev¶ruri, ale lui Breban? Cei mai 
mul∞i ridicau din umeri: puteai în∞elege ce doreai: c¶ nu le 
pas¶; c¶ nu erau în cuno§tin∞¶ de cauz¶; c¶ ei nu le iau în 
seam¶, deci s¶ nu le lu¶m nici noi, exilatii... La întîlnirea de 
la Roma, din mai 1991, am întrebat-o pe Gabriela 
Adame§teanu cum de ea, conducînd o publica∞ie ca 22, nu ia 
ap¶rarea Monic¶i, a lui Virgil Ierunca, a lui Negoi∞escu - în 
fine, a mea, §i mie mi-ar face pl¶cere s¶ fiu ap¶rat de o 
Gabriel¶, nu ? - ea a r¶spuns: 

«Dac¶ tu crezi c¶ eu citesc Contemporanul lui 
Breban...» 

Iar Ileana M¶I¶ncioiu a ad¶ugat: 
«Nimeni nu-l ia în seam¶ pe Breban - apoi 

Contemporanul lui nu se vinde, are un tiraj simbolic...» 
Pe atunci m¶ mai miram; eram capabil de indign¶ri. 
A§adar, scriitorul român trecuse rapid la jurnalism §i 

scria §i scria §i scria - la gazet¶ - dar Doamne-fere§te s¶ fi 
citit ce scriau colegii lui în alte gazete (sau cum am mai 
spus-o, dup¶ ce am verificat-o pe chiar Contemporanul: nu 
citeau ce scrie un coleg sau un prieten pe aceea§i pagin¶ de 
revist¶: O. Pecican, G. Grigurcu). 

Asta nu este doar s¶r¶cie (intelectual¶). Se în∞elege c¶ 
s¶r¶cia fiind o stare (momentan¶) de lips¶, poate fi reme-
diat¶, umplut¶, “recuperat¶” - m¶car prin str¶danie, prin 
bun¶voin∞¶, dac¶ nu §i prin rezultate. Ei bine, nu : scriitorul 
român din România a ajuns într-un stadiu în care face 
oarecari bulbuci la suprafa∞a apei, înainte de a se definitiv 
îneca - atît. Nu mai are salvare, fiindc¶ nu mai are curiozi-
tate. Nu-l intereseaz¶ cu nici un chip ce se petrece în jur, cu 
al∞ii - egoismul i-a fost nu cultivat (ceea ce ar însemna o 
împingere), ci tras, extras ca un nap §i l¶sat a§a, la aer, la 
soare §i la vînt. 

Nici înainte (adic¶ înainte de decembrie ‘89) scriitorul 
român nu se d¶dea în vînt s¶ afle ce se petrece în literaturile 
din jurul nostru geografic. Pe el îl interesa - mai corect: l-ar 
fi interesat, dac¶... - ce se întîmpla la francezi, la 
englezi-americani, eventual la nem∞i... restul, pentru 
speciali§ti! ïn fapt, sim∞ea el ce sim∞ea cînd “nu putea” s¶ se 
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informeze: c¶, dac¶ ar fi aflat ce se întîmpl¶ al¶turi, la 
polonezi, la ru§i, la unguri, el nu ar mai avea motiv de a 
exista pe fa∞a p¶mîntului... 

ïn prim¶vara acestui an, ‘93, am cunoscut un tîn¶r 
literat ardelean de bun¶ calitate. ïl §tiam din coresponden∞¶, 
scrisese vreo trei cronici despre c¶r∞i de-ale mele - bune, nu 
pentru c¶ erau elogioase, ci pentru c¶ erau... bune! Venise cu 
o burs¶ la Paris, st¶tea la Cité Universitaire §i î§i propusese 
s¶ scrie un studiu despre... disiden∞¶. 

Foarte bine. I-am dat ceva c¶r∞i, i-a dat §i Monica... 
Dup¶ o vreme i-a încredin∞at §i Monic¶i §i mie produsul 
muncii lui. 

Consternare! Omul nu pricepuse mare lucru din 
“fenomen”, iar cu informa∞iile culese nu §tiuse ce s¶ fac¶; 
§i nici cum. Dup¶ trei ani §i jum¶tate de, totu§i, libertate de 
informare, dup¶ §ase luni la Paris, b¶iatul - zic eu a§a, 
persoana avînd bini§or peste treizeci de ani - era ca la 
începuturi: netocmit §i gol. 

M¶ aflam în impas: s¶-i spun ce cred cu adev¶rat de 
“lucrare”, ori s¶ b¶lm¶jesc cîteva generalit¶∞i amabile §i s¶-l 
las s¶ se întoarc¶ fericit, în Ardealu-i plin de dealuri? Nu 
eram hot¶rît. 

Pîn¶ la urm¶ el m-a provocat. 
St¶team la mas¶, mîncam o zeam¶ de legume - înalt-

apreciat¶ de bursierii care se alimenteaz¶ din jurnal 
s¶pt¶mîni, luni - cînd el a b¶gat de seam¶, lîng¶ picioarele 
unei biblioteci, un vraf de c¶r∞i cu titluri cunoscute, de 
autori necesari: Robert Conquest, Fejtö, Djilas, Nadejda 
Mandelstam, Evghenia Ghin∞burg, £alamov, Amalrik... 

Prietenul-drag s-a ridicat de la mas¶: 
«ïi ave∞i pe ¶§tia? Conquest, Fejtö ? £i Nadejda 

Mandelstam ? £i cutare §i cutare, de ce nu mi-a∞i spus c¶-i 
ave∞i? De ce nu mi i-a∞i dat s¶-i citesc ?» 

Am r¶mas f¶r¶ glas, un timp. Apoi am bîiguit : 
«Alalt¶ieri mi le-a adus cineva, o cunoa§te∞i: cutare... 

S-a întors din România §i mi le-a adus - au fost mai bine de 
un an la...” - §i am rostit alt nume, al unei bune prietene din 
Cluj a vizitatorului. 

«Aaaa !», a f¶cut amicul. «Chiar m¶ întrebam unde 
le-am v¶zut, acum §tiu: de fiecare dat¶ cînd m¶ duceam la..., 
le vedeam...” 

«£i de ce nu le-a∞i citit, acolo, la Cluj ?»
Prietenul m-a privit nedumerit, parc¶ m-ar fi întrebat:
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ce fel de întrebare-i asta: de ce nu le-a citit? ïn cele din urm¶ 
a dat o explica∞ie: 

«Nu mi-a dat prin cap...» 
Nu-i d¶duse prin cap! Avusese c¶r∞ile acolo, la ei, la 

Cluj, le v¶zuse la prietena sa de fiecare dat¶ cînd o vizitase -
dar nu-i d¶duse prin cap s¶ le m¶car r¶sfoiasc¶ ! El, care înc¶ 
de pe-atunci voia s¶ scrie o lucrare despre “disiden∞¶”... 

ïn timpul vizitei anterioare, excedat de... necuno§tin∞ele 
lui, totu§i, literat ; §i istoric - am zis c¶... nu în∞eleg ce s-a 
petrecut cu ei, în anii ‘80, fiindc¶ iat¶, în anii ‘60, cînd 
existau mult mai pu∞ine c¶r∞i de informa∞ie în România, dar 
mult mai multe interdic∞ii, chiar pedepsiri pentru lecturi-
interzise, dac¶ auzeam de o carte care m¶ interesa, într-o 
s¶pt¶mîn¶, în trei luni, dar tot o aveam §i o citeam. Iar ei... 
La care junele prieten, specialist în disiden∞¶ : 

«Dac¶ v¶ închipui∞i c¶ erau în fondul public, în biblio-
teci, c¶r∞ile astea...» 

Fondul public! £i mai ce, ca supliment din partea casii: 
o cafea §i o pr¶jitur¶? Ce s¶-i mai spun? El, intelectual §i 
scriitor (§i istoric !), citea o carte numai dac¶ se afla în 
fondul public al bibliotecilor, altfel nu ; iar de la prieteni... 
v¶zuse c¶r∞ile, le rev¶zuse, erau totu§i c¶r∞i esen∞iale pentru 
analfabetismul în care fuseser¶ ∞inu∞i - dar el nu întindea 
mîna, s¶ ia una; s¶ o cear¶ de la prietena lui, iar dac¶ aceea 
ar fi zis c¶ nu le împrumut¶, fiindc¶ nu sunt ale ei, s¶ fi stat 
acolo, într-un col∞ §i s¶ fi citit! 

Da, dar lui nu-i trecuse prin cap... Cum Dumnezeu ne 
trecea prin cap, nou¶, în 1954, s¶ mergem la Sterescu, s¶ ne 
a§ez¶m grece§te pe jos, printre stivele de c¶r∞i §i s¶ citim -
c¶r∞i interzise!?, pentru care atunci intrai la închisoare, 
fluierînd…? 

(Ne-au t¶iat lumina. Culmea: cînd m¶ întorc de la po§t¶, 
unde pl¶tisem factura, g¶sesc un aviz de t¶iere! ïl caut pe 
t¶ietor - au ¶§tia o dexteritate în a t¶ia §i a se ascunde... 
N-am dat de el. A trebuit s¶ m¶ duc pîn¶ la sediul lor; la 
mama dracului. Norocul meu: cucoana, simpatic¶, mi-a 
f¶cut o mare favoare: a dat telefon nu §tiu unde: ne-o 
deschide pe la orele 16.) 

Ce ziceam, ce ziceam, în afar¶ de t¶iatul luminii ? 
Ziceam de Grigurcu. Am mai spus-o, scris-o în dialogul 

cu Mariana Marin, dar cum am pus bine hîrtiile care nu mai 
slujesc... 

Voiam deci s¶-l plasez pe Grigurcu în acel context 
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istoric (1954, toamna) : bine-bine, destindere-destindere, dar 
mai exist¶ iner∞ii ale... contrac∞iei, ca s¶ nu zic : constrînge-
rii. De fapt cred c¶ era o prostie din partea mea s¶ vreau 
neap¶rat s¶ pun pe dou¶ coloane “libertatea” de care ne 
bucuram noi, la o §coal¶ ideologic¶, fa∞¶ de nelibertatea 
tuturor celorlal∞i de la celelalte facult¶∞i. Fiindc¶ “libertatea” 
noastr¶ de a spune bancuri politice, de a face haz în public 
de Hru§ciov (§i unde: în-public, la restaurantul Kiseleff, unde 
trei sferturi din consumatori erau ofi∞eri ru§i cu tovar¶§ele lor 
de via∞¶ §i de lupt¶), de a citi c¶r∞i interzise - dar f¶r¶ a da pri-
lej turn¶torilor s¶ toarne (mai exact ar fi : de a nu-l pune pe 
un b¶iat-bun în penibila situa∞ie de a ne denun∞a) - da, îns¶ 
în acela§i timp exista... acela§i-timp pentru to∞i, mai ales 
pentru c¶c¶cioasa de Românie: abia (!) trecuse un an de la 
moartea lui Stalin... 

Vreau s¶ spun: p¶∞ania lui Grigurcu nu a fost prima 
“demascare”: cu o lun¶ înainte, cînd nici prin gînd nu ne 
trecea c¶ avea s¶-i vin¶ rîndul lui Grigurcu (“element” mai 
degrab¶ “pe linie”, ca nepot al “lupt¶toarei comuniste, 
eroina clasei muncitoare Elena Pavel” - în primul rînd; în al 
doilea: de§i în acela§i c¶min, avînd aceea§i cantin¶, prietenii 
mei §i cu mine nu aveam de-a face cu Grigurcu : nu juca 
fotbal, nu bea, nu fuma, nu umbla dup¶ femei...); a... c¶zut 
tr¶snetul în capul nostru de, la urma urmei, pu∞oi : într-o, 
sear¶, în timpul cinei, la cantin¶, am fost anun∞a∞i s¶ ne 
gr¶bim, s¶ urc¶m pe dat¶ în sala-mare, unde are loc o §edin∞¶ 
foarte-foarte important¶. 

Am mai povestit: a fost întîia “demascare” la care am 
asistat în via∞a mea, iar demasca∞ii erau pe m¶sura 
evenimentului: doi “studen∞i” din anul II al £colii în lichida-
re (care avea, cu totul, doi ani - noi, cei intra∞i în 1954, 
urmînd s¶ facem cinci, de Institut...), care îns¶ erau §i ofi∞eri 
de Securitate: desigur, nu lucrau ei la “operativ”, doar la 
revistele MAI, îns¶ veneau, frecvent la cursuri în uniforme 
cu epole∞i alba§tri. Cei doi se numeau - se numesc - Popa §i 
Florea, oameni mult mai în vîrst¶ decît. noi, probabil aveau 
peste treizeci de ani... 

(ïntrerup aici: povestea cu t¶ierea curentului electric 
m-a obosit. Am s¶ reiau mîine - mai ales c¶ e 1 octombrie -
de unde am r¶mas azi.) 
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Vineri, 1 octombrie 1993

Cutremur devastator în India, re-inunda∞ii în Fran∞a, la 
Moscova semne de re-în∞elegere între unii §i al∞ii - mediator 
fiind tot de-al lor: Biserica, iar pe mine m¶ convoac¶ 
comisarul de cartier pentru 7 octombrie s¶-i explic - cu acte 
- de ce nu pl¶tesc chiria §i cînd am de gînd s¶ pl¶tesc, altfel
m¶ chiar expuzeaz¶ din cas¶. 

Acesta fiind mersul lumii - era s¶ spun: v¶zute. 
Ast¶-noapte am fost bolnav-bolnav: reac∞ia la vaccinul 

antigripal, venit¶ cu întîrziere de 24 de ore, §i-a recuperat 
§ov¶iala : febr¶, gre∞uri, vom¶, pe scurt: raiul pe p¶mînt. 

£i eu vreau s¶-l povestesc pe Grigurcu ! ïn asemenea 
“context” ! Ei bine, în asemenea, îl povestesc pe Grigurcu : 

Deci, la cîteva s¶pt¶mîni dup¶ n¶ucitoarea demascare a 
celor doi colegi din anul II, Popa §i Florea (pe care noi, cei 
din primul an, îi §tiam doar din vedere, chiar în pauze nu 
aveam cum s¶ ne amestec¶m cu ei - §i mai b¶trîni, §i în uni-
forme de Secu), tot a§a : în timpul cinei suntem anun∞a∞i s¶ 
urc¶m numaidecît în sala-mare. 

Nimeni dintre cei din grupul meu de prieteni nu §tia 
despre ce poate fi vorba. Traumatiza∞i de demascarea 
securi§tilor (pe care n-o pricepeam), ne-am gîndit c¶ o fi 
vreun anun∞ important, în leg¶tur¶ cu ∞inerea cursurilor, ori 
poate ne veste§te excursia pe Valea Prahovei, mereu promis¶ 
- ori poate c¶ aflaser¶ de sinistra fars¶ cu “cutremurul” pus¶ 
la cale de Covaci pe seama protejatului s¶u, or¶deanul 
Grigurcu (el fiind or¶dean din Soroca, a§a cum §i eu eram 
sibian din Orhei...) §i vor s¶ ne atrag¶ aten∞ia c¶ gluma 
fusese cam crud¶... 

Ajun§i în sala-mare (sala principal¶ de cursuri a noastr¶, 
cei din anul I), ne-am a§ezat pe locurile noastre, adic¶ cele 
din fund. Cum sala avea dou¶ u§i de acces iar noi intrasem 
pe cea dinspre locurile noastre, nu b¶gasem de seam¶ c¶ la 
“prezidiu” se aflau deja, cu faciesuri proletarizate, cei din 
“conducerea operativ¶” a Institutului. ïi zic eu a§a. Erau 
Mi§a Novicov, Hoaj¶ de marxism, secretarul de partid pe 
£coal¶, unul Apostol (§i el aflat în anul II, deci cvasinecu-
noscut nou¶, bobocilor) §i, fire§te, Petre Iosif, directorul 
Institutului. 

Noi cei din fund discutam în §oapt¶, chicoteam, ne 
vedeam de ale noastre, destul de tîrziu am în∞eles c¶ se 
petrece ceva neobi§nuit. A trebuit s¶ ne ridic¶m în picioare, 
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ca s¶ vedem ce se întîmpl¶ acolo, în fa∞¶, sala nefiind... amfi-
teatrizat¶. L-am v¶zut pe colegul nostru Grigurcu - dar parc¶ 
se afla §i la cantin¶ la o mas¶ vecin¶!, acum cu spatele spre 
u§a de sticl¶, avînd în stînga prezidiul, în dreapta sala §i... 
r¶spunzînd în felul lui, inaudibil, gutural, u§or or¶c¶it unor 
întreb¶ri puse de la prezidiu, întreb¶ri pe care, dac¶ le 
auzeam limpede, nu le p¶trundeam. 

Nu §tiu dac¶ noi, cei din funul s¶lii, “b¶ie∞ii veseli” ai 
anului I, ne-am întrebat ce se întîmpl¶ - nu doar cu colegul 
(dar nu §i prietenul nostru) Grigurcu, ci §i cu noi, 
“asisten∞ii”. ïns¶ am fi putut sau: ar fi trebuit s¶ ne întreb¶m. 

Dac¶ se poate spune a§a : nu-în∞elegeam §i mai pu∞in 
decît în timpul demasc¶rii lui Popa §i a lui Florea. Eram 
dintr-o dat¶ muta∞i - f¶r¶ s¶ fi înregistrat drumul - într-o stare 
de vis greu, nu neap¶rat de co§mar (fiindc¶ nu se întîmpla 
nimic r¶u, în sensul... fizic), dar tot atît de “nedrept” : nu 
în∞elegeam nimic, nimic, nimic. 

Ca de obicei, eram în fundul s¶lii cu prietenii mei buni: 
Tudor Boian, Mircea Bradu, George Mih¶escu §i Horia 
Toma - cel¶lalt prieten-bun dintre colegi, Victor Zednic, se 
afla la locul s¶u, în primul rînd, împreun¶ cu so∞ia, Geta 
S¶vescu. Cu Grigurcu noi nu eram prieteni, îns¶ nici nu 
participam la b¶§c¶lia general¶ pus¶ la cale de Covaci §i la 
care se raliaser¶ mai cu seam¶ colegi de dormitor ai... 
demascatului din ast¶-sear¶. Cu toate c¶ §i noi eram glume∞i-
foc (mie-mi spui ?), oricum, aveam infinit mai mult umor 
decît t¶p¶l¶gosul de Covaci (nici el nu intra în vederile, 
a§adar nici în cercul nostru). Pe scurt: §tiam de “cutremur”, 
dar nu aveam nici cea mai mic¶ idee despre natura rela∞iilor 
(or¶dene) dintre Covaci §i protejatul s¶u. 

Aflam acum, cu spaim¶ - aveam §i noi mu§te pe c¶ciul¶! 
- ba mai multe §i mai... t¶unoase decît “nepotul clasei
‘ncitoare” - care erau crimele colegului : 

“De∞inea” un volum de Arghezi! S¶ vezi §i s¶ nu crezi: 
un viitor inginer al sufletului “de∞inînd”! - §i nu orice, de 
oricine - ci a§a-zise poezii de putredul-poporului Arghezi! 

Acest secret era cunoscut de toat¶ lumea - dup¶ cum, 
de toat¶ lumea era cunoscut secretul c¶ §i eu “de∞ineam” ; 
§i Horia Toma; §i Covaci. Care putea fi diferen∞a între obiec-
tul-carte de∞inut de Grigurcu §i cartea-obiect a mea? A lui 
Covaci ? Trebuia s¶ fie una, desigur: “de∞in¶torul” nu se 
afla (înc¶) la zid, la u§a de sticl¶, în picioare, la judecat¶; 
la demascare. 
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Bineîn∞eles, §tiam c¶ Grigurcu “de∞inea”; §i mai §tiam c¶ 
îl c¶utase pe poetul proscris în mahalaua M¶r∞i§or - §i eu 
m-a§ fi dus în M¶r∞i§or, la Arghezi, dac¶ a§ fi avut acest 
curaj: de a bate la poarta unui monument (nu m¶ dusesem în 
nici un caz de fric¶). 

A§adar, acesta era unul din marile-p¶cate ale lui 
Grigurcu : “de∞inea” Arghezi, putrefactul cu pricina... 

Dar Grigurcu mai comisese o crim¶ - pe care n-o §tiam: 
trimisese, la Paris, Monic¶i Lovinescu, fiica “du§manului 
poporului” Eugen Lovinescu, o scrisoare. Care “con∞inea” 
un poem închinat criticului burghezo-mo§ieresc (nu-mi aduc 
aminte dac¶ era §i calificativul “fascist”, n-ar fi fost de 
mirare) - îns¶ nu oricum: ci cu cerneal¶ simpatic¶, printre 
rîndurile scrisorii propriu-zise. 

Petre Iosif, directorul, tot ar¶ta, de la prezidiu, ceva alb 
- n-am deslu§it: era foaie-de-scrisoare, ori carte-po§tal¶ ? £i
mai d¶dea urm¶toarele am¶nunte: 

C¶, fiind timp urît afar¶, Grigurcu îl rugase pe un coleg 
s¶-i pun¶ la cutie scrisoarea aceea… 

Atunci un glas din sal¶ - aflat în primele rînduri - a 
corectat: 

«S-a oferit - s¶ i-o pun¶ la cutie !» 
N-am în∞eles de ce Petre Iosif n-a vrut s¶ accepte aceast¶ 

variant¶. A dat din mîn¶ §i a continuat acuza∞iile. Boian de 
al¶turi a §optit: 

«Voi §ti∞i cine-i... oferitorul? Covaci !» 
«’L în cur p¶ m¶-sa d¶ nesp¶lat !», l-a executat, în §oapt¶ 

sonor¶, Mih¶escu. 
L-a înjurat §i Horia Toma - pe Covaci. Mircea Bradu î§i 

luase capul în mîini - §i el era din Oradea, §i pe el îl 
“ocrotea” b¶trînul nesp¶lat care f¶cea servicii, ca s¶ spunem 
a§a, po§tale ocroti∞ilor, astfel încît scrisorile pierdute s¶ se 
afle, g¶site, în mîinile unuia ca Petre Iosif... 

Pentru fapte ca acelea oricare alt student ar fi intrat în 
pu§c¶rie în pas alerg¶tor - mai ales pentru “leg¶turi cu 
du§manii ∞¶rii afla∞i în Occident”. Grigurcu a fost doar 
exmatriculat… 

Grigurcu nu fusese un coleg simpatic, ba din contra, a§ 
zice. ïns¶ “motivele” pentru care fusese pedepsit ne-au f¶cut 
mult mai pruden∞i în vizitele noastre aproape pe fa∞¶ la 
Sterescu, în plimbatul la lumina zilei al volumelor interzise. 
Cît despre Covaci... Din fericire, §i acolo, pe £oseaua 
Kiseleff, st¶tea într-un dormitor cu “cei mari” - absolven∞i ai 
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£colii §i care nu aveau locuin∞¶ : Stefan Luca, Andri∞oiu 
(uneori), Labi§, Carab¶∞, ungurul be∞iv pe care l-am scos eu 
din la∞ul spînzur¶torii, am uitat cum îl cheam¶… - eu, s¶ uit?, 
s¶ uit, eu?: Portik Imre !; apoi, cînd noi ne-am mutat la 
c¶minul Matei Voievod, Covaci §i-a luat o camer¶ împreun¶ 
cu Labi§ pe strada Rodiei. 

Nostimada - zic §i eu a§a... - fiind urm¶toarea: prin 
1971-72, Virgil Mazilescu îmi poveste§te furios, cum 
“asear¶, la Madam Candrea”, nimerise la mas¶ cu Grigurcu 
beat-pulbere, ca de obicei; venind vorba despre mine, 
Grigurcu a zis : 

«Goma a fost principalul acuzator al meu la Institutul de 
literatur¶!» 

Mazilescu, §tiind adev¶rul, nu numaide la mine, ci §i de 
la Covaci (m¶car în sensul c¶ eu nu m¶ manifestasem în nici 
un fel - ar fi putut s¶ m¶ acuze c¶ nu l-am ap¶rat), a s¶rit la 
el, s¶-l bat¶... Dar nu a avut pe cine: Grigurcu se afla deja 
mutat sub mas¶. 

Dac¶ e adev¶rat, §i n-am nici un motiv s¶ nu-l cred pe 
Mazilescu, atunci g¶sesc c¶, în afar¶ de... suferin∞a injusti∞iei 
(m¶ acuz¶ c¶ am fost “principalul acuzator”), Grigurcu a 
încruci§at elementele: pe Covaci - cel care, v¶dit, chiar §i 
pentru ochii infantili ai lui - l-a turnat (nu e deloc sigur c¶ nu 
i-a sugerat povestea cu cerneala simpatic¶, ba chiar epistola 
întreag¶), îns¶ Grigurcu nu-l atinge nici cu o floare a b¶nu-
ielii, povîrnind acuza∞ia spre cineva care îi era doar antipa-
tic... A§a se vor fi explicînd §i spusele lui dintr-un interviu în 
Apostrof, în leg¶tur¶ cu “polemica” : Goma nu a adus probe 
în ceea ce avansase... Probele, din p¶cate pentru Grigurcu, 
nu trebuia s¶ le mai aduc¶ Goma, se aflau, negru-pe-alb, în 
Contemporanul, sub semn¶tura lui Breban, doar acesta era 
obiectul litigiului : atacurile împotriva exilului - a Monic¶i, 
a lui Virgil, a lui Nego, a mea... Or, Grigurcu n-a vrut s¶ le 
vad¶ - §i nu pentru c¶ nu §tia s¶ citeasc¶, dar fiind el slujba§ 
la acela§i Contemporan, i-a fost oarecum s¶ spun¶ adev¶rul. 

ïmi pare foarte r¶u pentru Grigurcu - de altfel, aceasta 
fiind singura lui §chiop¶tare, altfel se ∞ine drept, de§i are §i el 
aproape §aizeci de ani... 

* 
Asta-i cu Grigurcu, basarabean de-al meu §i persoan¶ 

vertical¶ în acel peisaj cosit, romlitesc. 
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Cu mine treburile stau mai altfel - §i mai prost: scriu 
acum de parc¶ a§ scrie pentru ultima oar¶; ca §i cum: pagina 
asta §i gata! S-ar putea ca, tot zicînd, tot menind - s¶ se chiar 
întîmple chestia. S¶ chiar mor, oameni buni! 

M¶ tot cercetez, m¶ iscodesc: nu, nu m¶ impresioneaz¶ 
perspectiva. Am obosit. Mi-am pierdut curiozitatea. Iat¶, nu 
mai pot citi presa din România. Ba 22, singura publica∞ie 
care-mi mai parvine, îmi face, fizic, r¶u. Nu §tiu - dar §tiu. 
£i nici nu-mi pas¶ c¶ §tiu §i pu∞in îmi pas¶ de ceea ce §tiu. 

Am s¶ m¶ tîr¶sc a§a, b¶tînd apa-n piu¶, pîn¶ va fi s¶ nu 
mai fiu. Ciudat este (uite c¶ înc¶ n-am murit: g¶sesc 
ciudat...) c¶ nu m¶ întreb dac¶ are s¶ m¶ doar¶, atunci... 
Ca to∞i b¶rba∞ii, simt durerea fizic¶, ba mi-e §i fric¶ de ea -
de ast¶ dat¶ mi se fîlfîie; mi se rupe. M¶ doare-n §ai§pe. 

Sîmb¶t¶, 2 octombrie 1993 

A§adar, în ast¶-noapte, pe la orele dou¶, m-am n¶scut. 
Am vrut s¶ spun: am împlinit ni§te ani de când m-am n¶scut. 
Cînd m¶ gîndesc, g¶sesc c¶ bine mi-a “sc¶pat” întîia oar¶: 
deie Domnul s¶ menesc ; s-o mai tîrîi un deceniu-dou¶ (?!), 
fiindc¶ am treab¶; nu (dar deloc) personal¶, ci general¶; 
na∞ional¶ - mai corect: basarabea(l)n¶. Pîn¶ nu punct la pun 
(aceasta este o inversiune “mancat¶”) ∞ara ceea (fire§te, cu 
Bucovina de Nord), nu m¶ las. Diferen∞a dintre mine §i alt 
basarabean, Rugin¶ (dup¶ nume, basarabean, dar mai §tii ?), 
f¶uritor al unei teorii geniale de redresare economic¶ prin... 
nu §tiu prin ce, dar, de cum aplici teoria lui Rugin¶, cum ∞ara 
ceea se redreseaz¶ ! A§adar deosebirea dintre noi ar fi aceea 
c¶ Anghel (a§a-l mai cheam¶ pe redresor) dezv¶luie secretul 
teoriei în dreapta §i stînga, dar nimeni nu-l pricepe, în timp 
ce eu tac - §i bine fac: o teorie p¶strat¶ pentru tine e mult 
mai... asta, zi-i pe nume, valabil¶, domnule! £i aplicabil¶! 
£i a§a mai demult - ca s¶ nu p¶r¶sim p¶mîntul Basarabiei 
adev¶rate, istorice, cu tot cu Ismailu-i. 

Da, domnule! Dac¶ eu a§ fi rege (în fine, mai-mare, cum 
ar veni: secretar-general) (§i, bineîn∞eles, a§ avea mul∞i-mul∞i 
bani), a§ face în Basarabia-Bucovina (pentru simplificare, 
s¶-i zicem Nistria), mai întîi §i mai întîi un studiu geologic. 

Apoi s-ar stabili lucr¶rile-mari, chiar foarte-mari, de 
sistematizare a apelor de suprafa∞¶ - o dat¶ pentru a evita, 
anula pîn¶ aproape de zero pericolele de inunda∞ii; în al 
doilea: pentru amenajare de rezerve de ap¶ dulce (Basarabia 
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a suferit totdeauna de sete) ; în al treilea, în sfîr§it: t¶ierea 
unor canale cu, §i ele, triplu, dac¶ nu multiplu scop: 
sistematizarea apelor curg¶toare; naviga∞ie; alimentare cu 
ap¶ dulce; facilitarea pisciculturii; temperarea climei - în 
fine, introducerea unei culturi a c¶ii de ap¶ (aici am o 
întreag¶ jerb¶ de teorii !) 

Artera principal¶ ar fi de-a lungul Prutului, pe malul 
stîng al lui, de la Giurgiule§ti pe Dun¶re pîn¶ la Cern¶u∞i: 
circa 500 km. S¶parea ei s¶ se fac¶ simultan cu amenajarea 
apelor curg¶toare pe care le traverseaz¶; cu o cale ferat¶ 
(rapid¶) §i cu o autostrad¶, lucr¶rile-de-art¶ executîndu-se 
simultan si, mai cu seam¶, în armonie cu “cel¶lalt”. Acesta -
canalul - ar avea 111 m l¶∞ime, 5 adîncime. Ar fi accesibil 
navelor fluviale pîn¶ la Ungheni (230 km). ïntr-o prim¶ faz¶, 
de la Cantemir §i de la Ungheni ar pleca racorduri spre 
interior §i spre Nistru. Oricum, s¶ se ∞in¶ seama c¶ în 
Masivul Corne§ti se va amenaja un “castel de ap¶” (apa 
tratat¶ din mare §i din Dun¶re, trimis¶ întru... îndestulare). 

A doua mare lucrare, pe lîng¶ sistemul de amelior¶ri 
hidrologice : m¶surile (potrivit unor legi) pentru prevenirea 
catastrofelor naturale. Cele hidrologice (lucr¶rile) vor feri 
localit¶∞ile §i amenaj¶rile de inundatii: vor fi interzise 
locuintele în bazinele cunoscute ca inundabile ale rîurilor, 
pîraielor, torentelor ; se vor construi diguri chiar dac¶ î§i vor 
dovedi utilitatea o dat¶ la dou¶zeci de ani, tot va fi ceva. 

Localit¶∞ile vor fi re-ordonate potrivit acestui plan. 
Iar acum, cl¶dirile vor fi construite respectînd normele 

antiseismice - fire§te, §i la sate. Nu se vor mai permite case 
f¶r¶ stîlpi de sus∞inere în beton, f¶r¶ centur¶ de beton armat. 
Umplutura - de zid: c¶r¶mid¶, cochile∞i de p¶mînt, de 
ciment, piatr¶ fasonat¶ - va fi “dublat¶” de plas¶ de sîrm¶, 
care, în caz de cutremur, s¶ nu permit¶ c¶r¶mizilor, 
cochile∞ilor s¶ cad¶. 

Simultan - cu amenajarea hidrologiei, cu noile norme 
antiseismice - se va (e)dicta (prin… edict dictatorial): 
împ¶durirea tuturor coamelor dealurilor (care erau împ¶du-
rite înainte de ocupa∞ia ruseasc¶) ; de asemeni, versan∞ii 
nordici (umbri∞i) ai dealurilor; interzicerea orient¶rii în 
sensul scurgerii apei de ploaie (sus-jos) a culturilor - a 
brazdelor, a rîndurilor de pomi, de butuci de vie; pe pantele 
accentuate sau deja degradate, construirea de terase, de 
ziduri din piatr¶ ne-legat¶; în acela§i timp, plantarea unor 
fî§ii de baraj în calea scurgerii (§i a sp¶l¶rii p¶nîmtului). 
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ïn continuare, s¶ se aib¶ în vedere o alt¶ distribuire a 
p¶mînturilor : 

- p¶duri §i crînguri (§i asimi1ate) s¶ ajung¶ pîn¶ la 
15-17% (ideal ar fi : 22 % din suprafa∞a total¶) ; 

- livezi §i vii : 20-30 % ;
- arabilul s¶ nu dep¶§easc¶ 30 % ;
- cultura legumelor (inclusiv serele) - suprafa∞a la sol:

5 % ; 
- circa 15% : construc∞ii, c¶i de comunica∞ii, suprafe∞e

industriale, sportive etc. 
Am s¶ vorbesc alt¶ dat¶ de latura ne-material¶. Bani 

s¶ fie! 

Mi-a venit asa, deodat¶ (ca la nebuni: ca la aniversa∞i): 
Vorbind despre libertatea pe care o cî§tig¶ românii 

numai dup¶ ce au ie§it din România - de o bun¶ bucat¶ de 
vreme si nu chiar cu to∞ii - iat¶: 

De ce Breban nu era (nu este) exilat, a§a cum în∞elegem 
noi, exila∞ii exilul: fiindc¶ nu e liber, nu e în stare s¶ fie 
liber. ïncercînd s¶ navigheze “inteligent”, s¶-§i p¶streze 
“echilibrul”, a navigat proste§te, dez-echilibrat, deci: neliber. 

Era cît pe ce s¶ spun: îl plîng pe ¢epeneag, pentru... M¶ 
corectez pe dat¶: nu-l (mai) plîng pe ¢epeneag pentru c¶ a 
devenit rob al familiei socrului s¶u, popa Ionescu; fiecare are 
nu numai nevasta, dar §i... socrul pe care-l merit¶ (iat¶, 
în curînd au s¶ se fac¶ cinci ani de la moartea lui Petre 
N¶vodaru, acel socru care nu mi-a cerut niciodat¶ s¶... nu 
mai fac ceea ce f¶ceam; §i care a murit în izolare complet¶, 
la Bucure§ti, f¶r¶ s¶-§i vad¶ fata §i nepotul). 

Duminic¶, 3 octombrie. 1993 

Asear¶, la Catherine Durandin §i la Pedro ; mai erau: 
£i§manianii. Foarte dr¶gu∞¶ Catherine : comandase un tort 
cu: “Bon anniversaire, Paul !” Ana s-a sim∞it §i ea bine. 

Azi, soare de var¶. S-a întors (în 1 octombrie) Monica 
din România. Atît de obosit¶, încît îmi zice : «Gabriel». Eu, 
dup¶ a treia oar¶: «Ori§icîtu§i, nu m¶ cheam¶ chiar Gabriel». 
Monica: «A, da ! Iart¶-m¶, dar cum cei doi sunt lega∞i, 
Gabriel cu Mihael, de asta...» A§tept s¶-§i mai vin¶ în fire. 
Am dedus c¶ s-au sim∞it foarte bine în România: toat¶ lumea 
îi iube§te, toat¶ lumea îi elogiaz¶ (chiar §i un Dan 
Zamfirescu : «F¶r¶ dumneavoastr¶ n-am fi fost nimica, 
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doamn¶!»); toat¶ lumea îi pup¶. Monica crede c¶ “a inter-
venit o schimbare” : de ce? Iat¶ de ce : fiindc¶ Blandiana 
d¶dea pe-afar¶ de iubire fa∞¶ de ei, iar Manolescu, în 
interven∞ia de la Muzeul ¢¶ranului, ditirambic. ïi doresc din 
toat¶ inima s¶ nu se în§ele, ca de obicei. 

Luni, 4 octombrie 1993 

Bum-Bum !, la Moscova. Trag ru§ii cu tunul. Trag cu 
tunul exact a§a cum povestea (înflorit) tata: drept în fa∞a 
ochilor: o zi §i o noapte §i înc¶ o zi. A§a cum - bestiile ruse§ti 
- tr¶geau anul trecut, în Transnistria : cu tunul împotriva
bietelor c¶su∞e moldovene§ti - zicînd c¶ ei se duc la ¢arigrad, 
iar moldovenii le stau în cale. Futu-le mama lor de 
∞arigradofili! 

Mar∞i, 5 octombrie 1993 

El∞în i-a bum-bum-it pe Hazbulatov §i pe Ru∞koi, 
marele erou de la Cocieri (§i chiar de la Varni∞a!). Borea vrea 
s¶ reinstaureze democra∞ia, numai c¶ habar n-are ce-i aceea. 
ïl bag §i pe el §i nu-l mai scot de animal rusnac bou §i be∞ivan 
(pleonasme admise). 

Monica poveste§te c¶ la întîlnirea de la Muzeul 
Literaturii Române de la Bucure§ti a vorbit §i Gri§a 
Grigurcu. £i c¶ a vorbit printre altele de povestea cu 
scrisoarea pentru care fusese exmatriculat, în urma 
turn¶toriei lui Covaci. Monica zice c¶ Grigurcu l-a “demas-
cat” numai pe Covaci (eu, fulger¶tor: «Pentru c¶-i mort !»), 
«dar nu §i pe cel¶lalt… - a spus c¶ mai este un turn¶tor, dar 
nu i-a dat numele» (eu, prompt: «George Muntean cel din 
Suceava, nu Munteanu din Orhei - pentru c¶-i viu»). 

Gri§a ! A a§teptat patruzeci de ani (povestea s-a 
întâmplat în 1954), pîn¶ s¶ spun¶ adev¶rul - dar numai 
jum¶tate, ca s¶ spun a§a: jum¶tatea cea moart¶. Iar acum, ce 
facem: a§tept¶m s¶ moar¶ §i George Muntean, ca abia 
atunci s¶ spunem adev¶rul complet? 

Monica are alte-p¶reri-ferme : c¶ acum Blandiana e 
foarte-bun¶ (pentru c¶ a pupat-o) ; Doina§, acum, e iar¶§i 
foarte-bun (pentru c¶ a vorbit bine, despre ei, la Muzeu) ; 
Manolescu, de asemeni: a vorbit ditirambic “la Bernea”; în 
schimb, Dimisianca... acum nu mai e foarte-bun¶ - de ce? 
Cum, de ce: «A stat lîng¶ S¶lcudeanu!»... Fire§te, Al. 
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George e nebun-de-legat-acum - fiindc¶ nu mai îngrije§te 
edi∞ia Lovinescu. Ileana M¶l¶ncioiu fiind ea o mare egoist¶: 
la televiziune, unde a invitat-o (dimpreun¶ cu Patapievici), 
s-a l¶udat numai pre sine, nici un cuvînt despre ei, monicii... 

Nu-i mai comod s¶ fii ca mine? - aten∞ie, nu am zis: 
“mai bine”. «ïnjuri pe toat¶ lumea» - am citat-o pe Monica, 
ea fiind la originea descoperirii. «Altfel; b¶iat bun - dar 
apucaaaat…» - a§a, taman a§a m¶ zugr¶vise, întîi lui Noël 
Bernard (Bernard i-a spus apoi §i lui Vlad Georgescu - Vlad 
mi-a spus mie - dimpreun¶ cu spusa direct¶) ; ultima oar¶ 
i-a spus asta lui Ratesh, cînd era el cît pe ce s¶ fie director 
(în vara lui ‘89, taman în timpul “complotului”: eu m¶ 
d¶deam de ceasul mor∞ii, s-o ap¶r pe Monica de cei r¶i, iar 
Monica m¶ încondeia lui Ratesh, cel care avea de gînd 
s¶-mi dea o rubric¶ s¶pt¶mînal¶). Ratesh mi-a spus-o de la 
prima întîlnire... - de aceea m-a luat “de încercare”... - din 
nefericire, s-a r¶zgîndit cu directoratul, m-a l¶sat pe mîna 
Marelui Stroescu (mare §i ca român §i ca ‘telectual - are un 
doctorat la München! - §i ca gazetar). 

Asta fiind via∞a, Monica încearc¶ s¶ m¶ conving¶ - la 
telefon - s¶ ne ducem la ei, s¶ ne mai vedem, s¶ mai 
discut¶m. Mereu invoc cîte ceva, ca s¶ nu merg. Nu mai am 
ce face la ei. Repet: nu mai am.Am avut, s-a terminat. ïn 
primul rînd nu mai am energia §i în∞elegerea cre§tineasc¶ de 
a repeta (pentru a mia oar¶ !) cîte o chestie: Monica nu ∞ine 
minte ceea ce n-o intereseaz¶ direct ba nici unele chestii care 
ar interesa-o: exact povestea cu Grigurcu §i cu scrisoarea lui 
c¶tre ea, din 1954 (urmat¶ de demascare §i de exmatricu-
lare) : i-am povestit-o, pentru întîia oar¶ în 1972 ; într-un an 
de zile i-am mai povestit-o de cel pu∞in cinci ori - fiindc¶ 
uitase. Apoi, din 1977... Doamne, de cîte ori... Asta-i una. 
Legat¶ de “uitare”, schimbarea, uneori de la o zi la alta a 
opiniilor despre cîte cineva; dar f¶r¶ s¶ ∞in¶ minte c¶ 
avusese alt¶ p¶rere. 

Am obosit, nu mai poci pentru ca s¶... 

Miercuri, 6 octombrie 1993 

S¶-mi continuu dictatura - ne-dureroas¶, ne-sim∞ibil¶ : 
Spuneam, deci (de ziua mea) c¶ apa introdus¶ în ∞ar¶, 

sub form¶ de canal navigabil, va avea acela§i efect benefic, 
chiar cultural, pe care l-a provocat introducerea în cas¶ a 
apei curente. Ca b¶iat de la ∞ar¶, care am tr¶it atîta timp 
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cu-c¶ldarea §i cu latrina în fundul cur∞ii (§i cu îmb¶ierea, 
l¶utul în lighean), §tiu despre ce vorbesc. 

T¶ierea unui canal prin apropierea satului (localit¶∞ii 
rurale…) semnific¶, mai întîi, deschiderea spre lume; ca §i 
cu celelalte c¶i de comunica∞ie: §osea, cale ferat¶, te trans-
por∞i pe tine, transpor∞i încolo, încoace, oameni, marf¶: 
produse ale tale, ale altora de care ai tu nevoie. 

Mai cu seam¶ în Basarabia cea însetat¶, prezen∞a apei 
aduce la propriu: r¶coare, r¶coreal¶ ; apoi: surs¶ de alimen-
tare cu ap¶ pentru animale, pentru vegetale. 

Localit¶∞ile (rurale) - dar cum Basarabia întreag¶ e un 
sat - se vor... reorienta, sistematiza (urbaniza !), a§a cum, 
mai deun¶zi, acum cîteva bune decenii, se întorseser¶ cu fa∞a 
c¶tre §osea, spre “tren” - mai ales gara devenise un punct 
central. 

Numai c¶ deosebirea dintre aceste c¶i-de-comunica∞ie §i 
de orientare este de alt¶ natur¶: 

Canalul- cu apa lui - va introduce în ritmul din ce în ce 
mai accelerat al vie∞ii (sau m¶car : al tendin∞ei, dac¶ nu 
exist¶ putin∞¶) un “amortizor” ; un temperator (al ritmului). 
Apa în sine este un element calmant - mai ales cînd circul¶ 
într-un peisaj pu∞in fr¶mîntat, ca al Basarabiei §i urm¶re§te 
cursul unui rîu predominant “de lunc¶” : Prutul, R¶utul, 
Bîcul, Botna etc. Iar pentru c¶, prin for∞a lucrurilor circula∞ia 
pe canal va fi lent¶, chiar foarte, în compara∞ie cu §oseaua, 
calea ferat¶ se va “frîna”, tempera §i comunitatea de pe 
malul lui - §i omul. 

Economic, fire§te, avantajele vor fi enorme: în faza 
construirii va furniza locuri de munc¶ din cele bine pl¶tite. 
Chiar dac¶ un “rural” va lucra pe un traseu scurt: comuna lui 
§i cele din dreapta §i din stînga (ceea ce e pu∞in probabil), în 
acest r¶gaz - de un an-doi va înv¶∞a temeinic, o meserie; sau 
se va “recicla”, dac¶ era “§afior”, “tractarist’” ca mai to∞i 
inginerii de tip sovietic. Pentru c¶ marile-lucr¶ri : canale-
§osele-c¶i ferate se vor întinde pe circa 15 ani, va avea unde 
s¶ lucreze în meseriile de §antier. 

Simultan, sau cu un decalaj în timp de un an-doi, se va 
recruta personalul de serviciu al canalului : începînd de la 
“cantonieri” (oricum, oameni c¶rora s¶ li se asigure o cas¶ §i 
o suprafa∞¶ de p¶mînt, “pe traseu’’) pentru supraveghere §i 
între∞inere; apoi supraveghetori de ecluze, de baraje, de 
sub-travers¶ri (nu §tiu cum le spune, a§a le zic eu pasajelor 
- pîraielor, torentelor, drumurilor, c¶ilor ferate - sub canal) ; 
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apoi “porturile” (de ce voi fi ghilimelizat ?) ; în fine, echipe-
de-interven∞ie, un fel de... pompieri ai canalului, gata s¶ 
intervin¶ în caz de accidente - în albia canalului, la nave -
rupturi, debord¶ri, etc. Ace§tia vor fi oamenii “pe lîng¶” -
dar trebuie §i pilo∞i; §i pilo∞i mecanici-electricieni. 

A§a cum am imaginat eu navele de transport cu eoliene 
ca surs¶ de energie, la un element de 50 m pe 7, cu trei duble 
generatoare eoliene, echipajul trebuie s¶ fie compus din cel 
pu∞in trei oameni egal de califica∞i în navig∞ie, electricitate, 
aer comprimat, mecanic¶. Din “personalul la sol” : “c¶pita-
nii de porturi”, de ecluze, de “noduri” - §i, fire§te, persona-
lul obi§nuit al porturilor de m¶rfuri - docherii, cum li se 
spune acum. 

Recrutarea §i permanentizarea - unora: selec∞ia trebuie 
s¶ fie riguroas¶ (“ca la Chéféré !”) : v¶z, auz bun, s¶n¶tate 
general¶ bun¶ - §i s¶ nu fie alcoolic (ceea ce, presupun, va fi 
greu, în Basarabia - “dar cu ajutorul lui Dumnezeu §i al 
Luceaf¶rului...”), se va favoriza apari∞ia unei caste - repet: ca 
cea de la C¶ile Ferate în timpurile bune - ce va avea o sum¶ 
de avantaje, în acela§i timp va influen∞a mersul “societ¶∞ii” 
(al satului, al tîrgului) - prin: seriozitate, punctualitate, 
sobrietate - dar §i prin ritmul temperat-temperator al 
“pendulului” canalului. 

Dar canalul - cu portul s¶u (eventual cu ecluza, un pod, 
o sub-traversare) - va influen∞a împrejurimea §i din punct de 
vedere al, cum am mai spus, orient¶rii localit¶∞ii : nu va avea 
doar un pol de atrac∞ie: gara, §oseaua, bufetul, c¶minul 
cultural - ci §i portul. 

ïn port, în zilele de s¶rb¶toare, oamenii se vor putea 
plimba (dac¶ se va amenaja un parc, pe mal); în port vor 
exista: cafenea, restaurant, oficiu PTT, eventual han-hotel 
(s¶ se g¶seasc¶ un nume adaptat, dup¶ modelul: motel). 

Dar portul §i lucr¶rile de art¶: poduri, ecluze, turnuri de 
supraveghere, baraje; subtravers¶ri etc., de asemeni locu-
in∞ele “cantonierilor” vor da (sau sugera) un anume tip de 
arhitectur¶. La urma urmei, este datoria... canalului de a 
redresa, de a repara, de a recrea o arhitectur¶ a Basarabiei. 
Fireste, nu una otova de la Cern¶u∞i la Ismail- ci avînd un stil 
(mai degrab¶: un ceva) comun. Detaliile vor fi localizate, 
materialul de construc∞ie, de asemeni: astfel privind un port, 
o locuin∞¶ de cantonier, s¶ se poat¶ spune: face parte din... 
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Joi, 7 octombrie 1993

Am dat, prin ni§te dic∞ionare, de cîteva foi de hîrtie pe 
care f¶cusem calculele mele... 

Dintre cei care m¶ intereseaz¶ pe mine, cel mai mult a 
tr¶it Stere: 71 de ani (1865-1936) ; apoi Hasdeu: 69 de ani 
(1838-1907), Camil Petrescu: 63 de ani (a murit în 1957, pe 
cînd eu eram la “oaste” - §i nu mai veneam...) ; Lovinescu: 
62 de ani (1881-1943 - a fost comemorat în septembrie la 
Bucure§ti, în prezen∞a Monic¶i), apoi: Rebreanu: 59 de ani 
(1895-1944) §i Marin Preda, tot 59, dac¶ socotim intervalul 
dintre 1922 si 1981. 

Acum tata, fiindc¶ el mi-e reperul: s-a n¶scut în 20 
ianuarie 1909 §i a murit la mijlocul lui februarie 1967 - ceea 
ce d¶ 58 de ani §i trei s¶pt¶mîni ; eu, n¶scut la 2 octombrie 
1935, trebuie s¶ mor în jurul datei de 20 octombrie 1993 
(care dat¶, fie vorba între noi, nu-mi spune nimic, eh, dac-ar 
fi fost 22 noiembrie...). 

Acestea fiind spuse, ne întoarcem la... apele noastre. 
A§adar, d¶dusem dispozi∞ii... Recomandasem... Sunt 

bun, sunt un buni§or dictator, am dovedit-o în romanul 
,,aruncat” în care f¶ceam §i eu o dat¶-n via∞¶ anticipa∞iune -
§i tot cu Basarabia (am scris la el - prin 1984-85 - pîn¶ am 
ajuns la 700 de pagini (o variant¶). 

Bun. Adic¶, r¶u: p¶mîntul din Basarabia §i Bucovina de 
Nord a fost, este în continuare, într-o propor∞ie înfior¶toare, 
stricat, degradat, spurcat. 

Fie stricat pe-loc: prin cultivare intensiv¶, prin 
“îngr¶§are” mult peste admisibil, prin monocultur¶ (de pild¶, 
tutun) ; a devenit o chestie §i el, acolo, ca §i oamenii: o mas¶ 
amorf¶, seam¶n¶ cu p¶mîntul: 

P¶mîntul, ziceam, a secat, a sterpat, a devenit steril; fie 
stricat prin dislocare: sp¶lare (§iroire), chiar deplasare în 
mas¶ (cum ar veni: deportare…), prin alunecare de teren. 

Ziceam c¶ sunt bani destui, a§a c¶ se va profita de 
marile-lucr¶ri-de-§antier : canale, §osele, c¶i ferate, cu 
lucr¶rile de art¶ ale lor, pentru a se începe - desigur, studiul 
geologic general a fost f¶cut în cadrul sistematiz¶rii terito-
riului, re-ordonarea localit¶∞ilor - în func∞ie de legea 
constructibilit¶∞ii (în afara ariilor inundabile - fie §i o dat¶ la 
20 de ani) ; a vegeta∞iei. 

Din momentul începerii marilor lucr¶ri (geografic : la 
Giurgiule§ti, pe Prut-Dun¶re) va începe §i construirea primei 
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sta∞ii de purificare a apei - din Dun¶re. Vorbesc în termeni 
de §antier comunist: prima tran§¶ (fiindc¶ la Giurgiule§ti are 
s¶ fie un “complex” de purificare a apei, în vederea 
“trimiterii” în Masivul Corne§ti, “Castel de Ap¶” care va 
alimenta cu ap¶ potabil¶ B¶l∞i-ora§ §i sudul jude∞ului; jude∞ul 
Orhei §i jude∞ul L¶pu§na cu Chi§in¶u cu tot, care se 
alimenteaz¶ cu ap¶ din Nistru). 
Simultan va începe “revolu∞ia verde” (era cît pe ce s¶-i zic 
cultural¶ !) prin : 

a. sistarea, pe timp de 2 ani, a cultiv¶rii, pe terenurile
deja degradate, a cerealelor, cartofilor, sfeclei §i tutunului; 

b. amenajarea de pepiniere (pomi fructiferi, arbori,
arbu§ti, flori) ; 

c. amenajarea de terase consolidate, parape∞i de oprire §i 
de protejare a c¶ilor de comunica∞ii §i preg¶tirea lor în vede-
rea plant¶rii ; 

d. fire§te, se va fi f¶cut harta precis¶ a suprafe∞elor ce
vor fi : 

1) împ¶durite masiv; 
2) în benzi protectoare; 
3) plantate întru fixarea terenului; 
4) destina∞ia viitoare de plantare-cultivare, precum §i 

desemnarea vegetalului §i modul de plasare - vorba fiind de 
orientarea de baraj, atît a teraselor, cît §i a rîndurilor, 
brazdelor, parcelelor... 

Desigur, pîn¶ s¶ creasc¶ puie∞ii din serele proprii - 2-3 
ani - se vor cump¶ra din împrejurimi specii (controlate) §i se 
vor planta imediat ce va fi definitivat planul pe fiecare 
comun¶, sat, parcel¶; §i va fi amenajat terenul, dac¶ este 
nevoie de lucr¶ri preliminarii. Chiar de va fi material 
(s¶ditor) suficient, nu se va planta (p¶dure, livad¶, crîng) 
masiv, în sensul p¶tratului. Totdeauna - chiar de vor exista 
riscuri de pierderi, s¶ se planteze în benzi, în fî§ii, în 
“baraje”, preponderent pe versan∞ii nordici §i degrada∞i ; de 
asemenea, perpendicular pe sensul scurgerii. Suprafe∞ele 
plantate trebuie îngr¶dite - chiar “p¶durea” - §i sem¶nate, de 
mîn¶, cu lucern¶, trifoi, parîng. ïn primul an de vegeta∞ie se 
va degaja p¶mîntul din jurul puie∞ilor, dar nu se va cosi ori 
secera; nici în al doilea an, doar se vor l¶rgi §i “deschide 
pîlnille” puie∞ilor. Se vor completa puie∞ii mor∞i, ori se vor 
îndesi. 

Presupun: o asemenea band¶ (aproximativ de 
50/300 m), îngr¶dit¶, ar fi bine s¶ fie plantat¶, în primul 
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rînd - în timp - cu : aluni, cu zmeur¶ (chiar dac¶ nu se vor 
putea culege toate fructele: r¶d¶cinile lor ∞in terenul, iar în 
alternan∞¶ cu, de pild¶, dudul - frunz¶ pentru viermi de 
m¶tase! - vor face un baraj sau “burete” de z¶pad¶) ; de dud, 
am mai spus; eu n-a§ ezita deloc s¶ plantez §i m¶ce§ ; §i 
porumbèle (cum se va fi numind arbustul spinos: porum-
bar?) ; corn; a§ amesteca §i cire§i amari ; §i peri-p¶dure∞i. 
Dintre ace§tia nici unul nu va pieri, umbrit de al∞ii. Din anul 
II a§ planta (cu tutore §i cu “∞arc”) puie∞i de stejar, ulm, ar∞ar, 
paltin, jugastru... (DEX zice c¶ se spune porumbar, c¶ se mai 
spune scorombar, iar în latine§te: prunus spinosa, iar la 
scoru§: sorbus aucuparia ; de asemeni, prunus padus). 

Rîpile “pornite” §i care anun∞¶ c¶ vor continua trebuie 
tratate radical: se va remodela panta, se va descoperi stratul 
ferm §i pe el se vor face consolid¶rile. 

Agricultorii din Basarabia, mai ales, - trebuie convin§i 
c¶ s-a terminat atît cu “∞¶r¶nia” dinainte de 1944, cît §i cu 
“colhozìa” ; c¶ agricultura din B. are rolul nu doar de a 
produce cu orice pre∞ orice, ci §i de a... exista. “Totul pentru 
cereale” (tutun, vie etc.) este un program (§i o “economie”) 
care duce la dezastru, §i economic, fire§te. “¢¶ranul” trebuie 
s¶ accepte (din moment ce primii 3-4-5 ani va fi asistat) c¶ 
el poate deveni cultivator de... ceva, cu dou¶ condi∞ii: 

a) personal¶: ceea ce produce s¶ devin¶ cît mai curînd 
rentabil; 

b) general¶: ceea ce cultiv¶, produce, s¶ nu vin¶ în 
contradic∞ie cu echilibrul economico-ecologic al ∞inutului. 

Exemple: n-are decît s¶ produc¶ grîu pe cele... 5 hectare 
ale sale (sau porumb!), dar s¶ nu cear¶ ajutoare, nici facilit¶∞i 
de vînzareca s¶ nu mai vorbim de lucrarea propriu-zis¶. ïns¶ 
dac¶, de pild¶, pe cele 5 hectare cultiv¶ grîu de un anume soi 
(s¶ zicem : grîu-pentru-coliv¶...), atunci s¶ trag¶, dar, ca 
proprietar, sau arenda§, trebuie mai întîi s¶ execute (ori s¶ 
consimt¶ la executarea lor) acele lucr¶ri generale : parcelare, 
c¶i de acces, perdele forestiere, lucr¶ri de ameliorare a 
solului etc. De asemeni, dac¶ terenul este în pant¶, sensul 
brazdelor, al rîndurilor, s¶ fie numai perpendicular pe sensul 
- scurgerii apei de ploaie; de asemeni, s¶ consimt¶ (dac¶ e
proprietar) s¶ dea din terenul s¶u jum¶tatea necesar¶
hotarului plantat (de minimum 2 m l¶time).
Agricultorul basarabean s¶ fie convins c¶ nu se pierde
p¶mînt prin mic§orarea suprafe∞elor arabile (în “detrimentul”
p¶durilor, al barajelor-verzi, al canalelor, luncilor, hotarelor
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plantate) : în cel mai r¶u caz, suprafa∞a cultivat¶ (mic§orat¶) 
va produce tot atîta, cantitativ, cît producea înainte lanul-
colhozului-f¶r¶-haturi, ba chiar mai mult, ∞inînd cont de 
ameliorarea ambientului. 

De asemeni, s¶ accepte c¶, dac¶ din ,“arabilul” comunei, 
ocupat, vorb¶ s¶ fie, cu tutun §i cu porumb dînd 500 kg la 
hectar, se va l¶sa (mai cu seam¶ în v¶ile inundabile) 
“în pîrloag¶”, ca fînea∞¶, p¶§une, bine are s¶ le prind¶ 
amîndurora, omului §i p¶mîntului, ba amîntreiora, dac¶ 
ne gîndim §i la cai §i vaci. 

Dac¶ se rezolv¶ chestiunea apei aduse din Dun¶re (nu 
poate fi interceptat¶ la Ungheni ; nici la Leova, nici chiar la 
Cahul ; Prutul trebuie s¶ r¶mîn¶ nu doar ne§tirbit ca debit, ci 
chiar augmentat în perioadele de secet¶ - fire§te, §i cur¶∞at pe 
ambele maluri, prin instalarea a dou¶ sta∞ii de depoluare : pe 
Jijia §i la F¶lciu, plus Hu§i), atunci se rezolv¶ principiul 
reorient¶rii agriculturii din Basarabia: provincia (∞ara) nu are 
resurse subp¶mîntice, a§a c¶ totul îi va veni din ceea ce 
cre§te la suprafa∞¶: vegetal §i animal, de asemeni din norma-
litatea la care va trebui s¶ accead¶ omul, pentru a uita o dat¶ 
pentru totdeauna concep∞ia cantitativ¶:- §i uniformizatoare -
impus¶ de ru§i. Cei din Centru s¶ gîndeasc¶ astfel: cereale 
cresc mai bine în Sud - cump¶r¶m din Sud cereale; cartofi 
cresc mai bine în Nord - deci vom cump¶ra cartofi din Nord. 
Noi vom produce legume §i fructe, struguri §i vin, iar 
cereale doar pentru nevoile locale §i, eventual, pentru produ-
se prelucrate cu valoare ad¶ugat¶ ridicat¶; vom cre§te vite 
albe, de lapte §i de carne, nu atîtea cîte se cresc în Nord; 
§i cai, nu atî∞ia cît în Sud. Dar gî§te §i ra∞e: da ; g¶ini §i curci: 
da ; §i iepuri §i fazani §i potîrnichi : da. Dar porci: nu ! Vom 
cump¶ra din Polonia, din Cehia, din Germania, din 
Danemarca, dar nu vom instala pe teritoriul nostru un 
poluator atît de cumplit precum porcul. Pentru necesit¶∞ile 
lui §i ale familiei, un proprietar agricol poate cre§te, dar nu 
mai mul∞i de zece (porci maturi), iar atunci sub control 
sanitar strict: dejec∞iile s¶ fie depozitate §i arse, în nici un caz 
l¶sate s¶ se r¶spîndeasc¶ “în natur¶”, nici “scurse” în pîrîu 
(sau în Canal). 

Se vor încuraja cresc¶toriile de vite. Pentru a avea 
cornute - lapte §i carne - este nevoie de p¶§uni §i de fîne∞e. 
Or, în Basarabia p¶§unile se afl¶ în v¶i, pe malul apelor; 
fine∞ele sus, pe deal, dimpreun¶ cu suprafe∞ele împ¶durite, 
de predilec∞ie pe pantele lor nordice. Restul tainului : 
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cereale de pe loc - ajung, ajung! - trifoi, lucern¶, porumb 
furaj, sfecl¶ furajer¶ de pe... suprafe∞ele cultivate (în locul 
tutunului, al p¶pu§oiului-cît-vezi-cu-ochii). 

£i acum problema nerezolvat¶ în ∞¶ri mai dezvoltate: 
mecanizarea. Fire§te, f¶r¶ un tractor universal o exploatare 
agricol¶ nu poate fi... exploatat¶. ïns¶ date fiind suprafe∞ele 
arabile restrînse în Centru, ca §i în Nord, alte ma§ini-grele nu 
pot fi cump¶rate - de pild¶ “combina” de recoltat cereale. 
Sunt convins c¶ mai cî§tiga∞i ar fi §i proprietarul de p¶mînt 
§i proprietarul de ma§ini agricole dac¶ s-ar practica în∞ele-
geri, pe baz¶ de contracte anuale, de “prest¶ri de servicii” : 
cositul, treieratul grîului, compactarea paielor, eventual 
transportul, s¶ fie f¶cute de un... profesionist. ïn care caz, 
poate c¶dea întrebarea: dac¶ altcineva îi recolteaz¶ grîul, iar 
el, proprietarul, pl¶te§te - la ce mai sluje§te s¶ fie proprietar? 
Uite, c¶ sluje§te: mai întîi... c¶-i al lui (cump¶rat), apoi 
terenul, de cu toamn¶ - sau prim¶var¶ - el, proprietarul, cu 
tractorul lui îl preg¶te§te: îl ar¶, îl gr¶peaz¶, apoi îl seam¶n¶ 
- fie cu sem¶n¶toarea lui, fie cu una închiriat¶; apoi
între∞inerea: plivitul, pr¶§ituI, tratatul (voi reveni la 
insecticide), stropitul etc., sunt lucr¶ri ale lui. ïns¶ chiar un 
exploatant a 100 hectare cu grîu nu va suporta costul unei 
combine care lucreaz¶ o s¶pt¶mîn¶ pe an. Dar unul mijlociu, 
cu 5-10 hectare? 

Oricum, de la început trebuie s¶ li se explice oamenilor 
- §i ajuta∞i s¶ fac¶: nu trebuie s¶ cultive ceea ce cultiv¶ 
majoritatea oamenilor din sat; s¶ nu fac¶ neap¶rat ce face 
vecinul. Tot agricultur¶ face §i pepinieristul §i cel ce §i-a 
amenajat o ciuperc¶rie, ca s¶ nu mai vorbim de sere în care 
se poate lucra tot anu. Dup¶ exemplul occidental - al Fran∞ei 
- nu întreaga familie este obligat¶ s¶ lucreze ca s¶ fac¶ grîu
unul “face”, de pild¶, andive, pe care nevast¶-sa, func∞ionar¶ 
la port (iat¶-ne în plin... canal !), le vinde la domiciliu... 
Evident, cu toate autoriza∞iile în mîn¶, cutare, produc¶tor de 
salat¶ §i morcovi, are nu doar sere, ci §i un bazin-dou¶ în 
care cre§te pe§ti; sau, fiind pe malul unui iaz, gî§te, ra∞e 
pentru carne, pentru fica∞i... 

Vorbeam de ma§ini. Desigur, un tractor la casa omului 
nu stric¶. De asemeni, alte ma§ini absolut necesare - pentru 
stropit de pild¶. 

Dar trebuie neap¶rat reabilitat calul. 
Nu exist¶ nici o balan∞¶, îns¶ porcul va fi primit în 

Basarabia, numai... gata-t¶iat, iar calul trebuie s¶ se întoarc¶ 
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la locul de cinste. ïn agricultur¶, indiferent de ramur¶, subra-
mur¶ : cereale, legume, fructe, pepiniere, cresc¶torii de 
animale, calul este §i de ajutor; mai ales în - transporturi 
u§oare, dar frecvente, îns¶ §i în lucr¶ri propriu-zise, la pr¶§it 
via, livada, la cosit fînul. 

Mîine - despre eoliene. 

Vineri, 8 octombrie 1993 

“Mîine” v¶zut din ieri, 7 octombrie, era cît pe ce s¶ fie 
niciodat¶. 

Sîmb¶t¶, 9 octombrie 1993 

Ieri mi-a fost foarte-foarte r¶u; azi doar foarte. Pe la 
§apte jum¶tate, la toalet¶, citind, m-a cuprins ame∞eala. 
Numai c¶ nu era o ame∞eal¶ obi§nuit¶ (vreau s¶ spun, 
obi§nuit¶ altora, eu nu am avut a§a ceva), ci moarte curat¶. 
M-am ridicat, cît s¶-mi trag la loc pantalonii de pijama - §i 
am c¶zut gr¶mad¶. Transpirînd. Am încercat s¶ vomit - îmi 
era vag, grea∞¶ - n-am dat afar¶ nimic. Am chemat-o pe Ana. 
Timp de vreo jum¶tate de ceas am r¶mas acolo cu o pern¶ la 
spate; beam ap¶, în speran∞a c¶ împreun¶ cu ea voi expulza... 
r¶ul. Dar nu eliminam decît ap¶. Ana mi-a întins o saltea în 
odaia lui Filip (plecat la §coal¶). Am z¶cut acolo vreo dou¶ 
ore. Culcat, îmi era aproape bine, dar dac¶ încercam s¶ m¶ 
ridic, nu aveam putere s¶ o fac; dac¶ o f¶ceam, nu m¶ 
puteam ∞ine pe picioare - §i ame∞eal¶, ame∞eal¶. 

ïntîi m-am gîndit c¶ o fi o indigestie - mîncasem cu o zi 
înainte ni§te felii (în fapt una singur¶, desi preparasem dou¶) 
de somon cu mult usturoi §i cu past¶ de ro§ii. ïmi ziceam c¶, 
probabil, de la usturoi, cunoscut ca extrem de indigest. Dar, 
mi-am mai zis, dac¶ ar fi fost vorba de o indigestie, s-ar fi 
manifestat asear¶ (la prînz mîncasem pe§tele usturoic) ; sau 
ast¶-noapte - mi se mai întîmplase în ultima vreme, dup¶ 
mînc¶ri cu sos. £i a§ fi avut ce da afar¶, nu ? 

Atunci, bineîn∞eles, mi-am adus aminte c¶ de vreo 
doi-trei ani m¶ preg¶tesc. Pentru acest moment. £i, tot 
preg¶tindu-m¶, iat¶ c¶ i-am preg¶tit calea; §i l-am chemat. 
Deci, ca §i taic¶-meu exact la aceea§i vîrst¶, în februarie 
1967, eu am, acum, congestie cerebral¶. Nu §tiu cum e “cînd 
ai” congestia cu acela§i nume - bietul tata nu mai vorbea, 
cred c¶ nici nu m¶ mai auzea, cînd am venit eu de la 
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Bucure§ti, chemat prin telegram¶ de mama, dar aveam eu 
pi§c¶turi u§oare - §i acide - în tîmpla stîng¶? Aveam. Eram 
eu ceea ce se cheam¶: cardiac? Eram. Mai precis, hiperten-
siv care se ∞ine de regimul prescris numai în ziua 
consulta∞iei, de a doua zi uit¶ §i bea cafea, bea ceai, m¶nînc¶ 
gras-animal, sosuri... - adev¶rat, sare nu prea: m¶nînc¶ total 
nes¶rat (a se vedea rezultatul în ce am scris dup¶ septembrie 
‘89...). £i, cum am §tiut ce am, cum m-am lini§tit. Pe la 
prînz, m-am mutat la mine în pat. Am discutat cu Ana, cum 
discut¶m noi, în momente grele: deschis, direct, f¶r¶ 
lament¶ri, f¶r¶ proteste. Evident, ea nu accepta diagnosticul 
autopus, era convins¶ c¶ am f¶cut indigestie. Dar dac¶, 
Doamne fere§te, este ce spun eu, am zis, atunci, în cazul în 
care în urma unui atac din acesta nu mor pe loc - sau: în 
urm¶toarele trei-patru zile - §i r¶mîn paralizat (§i mai ales nu 
pot vorbi), ea §tie ce are de f¶cut: în primul rînd m¶ scute§te 
pe mine de o suferin∞¶ pe care nici m¶car nu o voi putea 
exprima; în al doilea rînd devin povar¶ pentru ei, Ana §i 
Filip. Dup¶ ce ea a negat iar¶§i “diagnosticul”, am am¶nun∞it 
bilan∞ul. I-am spus ce scriam la începutul acestor însemn¶ri: 
am scris cît am scris, §i cum, §i nu am regrete c¶ n-am scris 
destul, mai-mult §i mai-bine. Ceea ce nu înseamn¶ c¶ sunt 
mul∞umit de ce am f¶cut - ci c¶ nu sunt nemul∞umit. 
Dou¶zeci §i dou¶ de titluri (dac¶ num¶r L¶te§ti-ul 
împreun¶ cu Gherla §i nu separat, în locul lui sosind, acuma, 
acest Jurnal) : nu e mult, dar nici pu∞in. Apoi, atît cît las, las 
mul∞umitor de... revizuit. Numai ïn Cerc n-am reu§it s¶ (o) 
mai umblu - nu am, aici, la Paris, nici o copie, cea dat¶ s¶ cir-
cule este, la rîndu-i, o copie l¶sat¶-uitat¶ la Doina Martescu-
Sofonea, la F¶g¶ra§. Dar nu e mare pagub¶: nu mai suf¶r de 
halul în care se afl¶ acele c¶r∞i acoperite de celelalte. 

Am vrut s¶ m¶ duc la spital, al¶turi - dar nu m¶ puteam 
∞ine pe picioare. S¶ chem¶m Samu, ne-ar fi costat... A§a c¶ 
s-a dus Ana, la Urgen∞e, pentru un consult-prin-nevast¶. 
I-am scris pe o hîrtie datele, tensiunea, medicamentele pe 
care le iau, precum §i r¶ul pe care-l sim∞eam. Asta în 
vederea unei eventuale deplas¶ri personale, cum s-ar spune, 
dar în c¶ruciorul lor (ideea a fost a Anei: s¶ împrumute un 
c¶rucior de paralitic...). Doctorul de gard¶, dup¶ ce a 
ascultat-o, i-a pus întrebarea: 

«A f¶cut vaccin antigripal? Cînd ?» 
Nu a fost el categoric-categoric, de altfel, i-a recoman-

dat corespondentei s¶ m¶ prezant azi la spital, la un internist. 
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Dar uite: este ora 9 diminea∞a, iar eu nici gînd n-am s¶ 
m¶ duc. 

Drept pentru care n-am s¶ m¶ aplec (în fapt, ridic...) 
azi, spre eoliene, ci voiu pentru ca s¶ am¶nun∞esc trei 
“mici-idei”. 

STICLA: e derizoriu - dar tragic; în Basarabia nu se 
fabric¶ butelii, borcane, geamuri. A§a a fost politica 
Kremlinului: Basarabia produce, în cel mai fericit caz, 
semifabricate, dar §i atunci ambalajul se face “la Centru”. 
A§a am aflat de la basarabeni c¶ vinul este trimis cu cister-
nele: acolo - fie doar peste Nistru, la Tiraspol, fie la desti-
na∞ie, este îmbuteliat, etichetat... Basarabenii nu au, nu 
fabric¶ nici butelii pentru vin, dar nu au nici butoaie de 
stejar - “fac” vinul în cuve de ciment. De ce nu fabric¶ 
basarabenii pe loc sticla? «N-avem sod¶», mi-a spus prin 
telefon Vartic de la Chi§in¶u. Basarabenii mei, mînca-i-ar 
norocul - dac¶ n-au sod¶... «Ne venea de la Moscova» ; 
«£i dopurile de plut¶ tot de la ei.» «Dar pluta vine din 
Portugalia», zic eu, priceput nevoie-mare. «Da, dar ru§ii o 
pl¶teau în dolari.» 

Asta este. S¶ vedem ce va fi. 
C¶ tot ziceam c¶ am amenajat zona Giurgiule§ti (am s¶ 

revin în am¶nunt), ziceam-c¶, printre alte mari-industrii - din 
moment ce e port... la Marea Neagr¶, s¶ se amenajeze 
(pe “insul¶’’) o sta∞ie (uzin¶) de... sticl¶... se va vedea ce fel 
de uzin¶: 

Fiind u§or de aprovizionat cu materii prime - cu trans-
portoare fluviale - avînd §i suprafa∞¶ de desf¶§urare a lor, de 
asemeni, combustibilul necesar; Giurgiule§tiul va produce §i 
sticl¶ în blocuri (lingouri) §i bile... Este mult mai u§or de 
transportat la fa∞a locului acolo unde sunt fabricile de 
conserve, podgoriile etc. - sticla în lingouri §i în bile, decît 
buteliile, borcanele, recipientele gata f¶cute. Iat¶ cum: 

La Giurgiule§ti exist¶ spa∞iu suficient de depozitare a 
calcarului, calcinului (§i a sodei, cea pe care n-o au ai-no§tri-
ca-bourii). Coteaua... nisip? Ei, bine, nisipul va veni, gata 
sp¶lat, de al¶turi, din Dun¶re; mai întîi, provenit de la 
dragarea pentru amenajarea portului Giurgiule§ti (cantit¶∞i 
nonneglijabile) ; iar dup¶ terminarea portului, dr¶gile vor 
cur¶∞a Dun¶rea navigabil¶, iar “produsul”, în loc s¶-l dever-
se pe maluri, îl spal¶ pe loc, îl încarc¶ pe transportoare 
special construite pentru recuperarea nisipului, scurgerea lui 
(de ap¶) (cum spuneam: le-am §i desenat !). Fire§te, dr¶giIe 
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§i transportoarele nu vor alimenta în nisip doar sta∞ia 
produc¶toare de sticl¶ - ci §i de ceramic¶, de materiale de 
construc∞ie (arse ori nu), piese mici (!) de beton (arcade, 
sc¶ri, stîlpi-vie, stîlpi-garduri) etc. 

A§adar, sta∞ia de sticl¶ produce sticl¶-brut¶ (!), în vede-
rea fiec¶rei întrebuin∞¶ri : butelii pentru vin (în mai multe 
culori), §ampanie, bere, ap¶ mineral¶ (sau: mineralizat¶), 
coca, pepsi, sucuri de fructe (§i de legume) - acestea fiind 
buteliile ; apoi, sticl¶ brut¶ (lingouri, bile) pentru flacoane : 
pentru uz farmaceutic, alimentar etc. ; borcane - cu filet §i 
capac reîntrebuin∞abil (de plastic, de metal), borcane cu filet 
§i capac nerefolosibil ; borcane cu capac metalic vid; de 
asemeni, borcane cu capac de sticl¶, garnitur¶ de cauciuc 
(Weck ? - a§a se va fi scriind?), precum §i borcane mari 
(pentru mur¶turi), c¶rora li se va imagina ceva mai bun §i 
mai u§or de folosit, ca acoperire; apoi, damigene §i 
“butoia§e” din sticl¶, fie prev¶zute cu arm¶tur¶ interioar¶, fie 
nu, pentru vinuri dulci, pentru rachiuri din fructe parfumate; 
în fine, sticl¶ pentru pahare, carafe, vaze, c¶ni. S¶ mai pun 
aici sticla tras¶, pentru geamuri, oglinzi §i sticla de placaj, 
în construc∞ii. 

Mie mi se pare simplu: sta∞ia de la Giurgiule§ti 
preg¶te§te o §arj¶ dozat¶ pentru, s¶ zicem: butelii de §ampa-
nie. ïn loc s¶ o sufle pe loc, apoi s¶ trimit¶ buteliile goale 
spre, de pild¶, Mana (unde ziceam c¶ exist¶ o-asemenea 
fabric¶), toarn¶ în forme paralelipipedice (avînd fiecare 50-
75 de kg) lingouri (prev¶zute atît cu “urechi” în mas¶, de 
apucat cu mîinile, cît §i cu cîte o “ureche” de metal, o bucl¶ 
introdus¶ în masa cald¶ înc¶, pentru a putea fi ag¶∞at¶ §i 
transportat¶ - cîrlige care se recupereaz¶ §i se reîntrebuin-
∞eaz¶) ; sau/§i sticl¶-sub-form¶-de-granule (bile) : acestea 
pot fi înc¶rcate mai lesne, cu benzile desc¶rcate cu tuburi -
presupun c¶ este relativ facil¶ fabricarea lor: se împroa§c¶ 
stropi de past¶ în bazine de ap¶ - nu ? Deci lingouri (sau/§i 
granule din sticl¶ pentru butelii de §ampanie) sunt transpor-
tate - cu transportoarele fluviale pîn¶ la... Mana mea cea 
natal¶. ïn portul (fluvial ? canalicol ?) Mana, transportorul 
trage la cheiul a telierului de butelii a fabricii de §ampanie. 
Con∞inutul este desc¶rcat direct în depozitul fabricii (de 
butelii), aflat la, s¶ zicem, o sut¶ de metri de chei. La acela§i 
chei - sau, în caz de înc¶ un transportor de lingouri, cinci-
zeci de metri mai încolo, la cheiul de înc¶rcare: l¶zi cu sticle 
de §ampanie; sau vin; sau bere; sau du1ce∞uri, conserve etc. 
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Mai departe (îmi place la nebunie s¶-mi povestesc 
pove§ti din astea - cui nu i-ar?) : sta∞ia Giurgiule§ti face o 
§arj¶ de sticl¶ pentru borcane ce au s¶ fie supuse fierberii 
(Weck) : o toarn¶ în lingouri, o face... gr¶un∞e §i o trimite cu 
un transportor (am s¶ revin, dar de pe acum spun: acesta, în 
principal destinat m¶rfurilor grele §i... neperisabile - dat 
fiind ritmul lent de deplasare: în medie, pe Canalul Prut: 15 
km/or¶, pe canalele interioare între 10 §i 15 km/or¶ - are 
capacitatea de circa 50 de vagoane - ca volum, greutatea 
necontînd, fiind a§ezat pe flotoare), a§adar un transportor la 
Ciocîlteni (satul tatei!) - acolo este o important¶ fabric¶ de 
conserve de legume §i carne în borcane ce vor fi supuse 
Bain-Mariei, hai s¶-i zicem: Scalda-Mari∞ei... Ca în ∞¶rile 
civilizate, fabricile de dulceturi, conserve au, fie al¶turi, fie 
chiar ale lor, ateliere sau fabrici de ambalaje ; aici, din sticl¶. 

Din nefericire, calitatea vinului, f¶r¶ butoaie de stejar, 
nu se poate ameliora substan∞ial. Ceva-ceva se va cî§tiga 
(aici în sensul c¶ nu se va pierde), dac¶ vinul, fermentat în 
cuve de inox, va fi mutat în recipiente de sticl¶ (§i nu în cuve 
de ciment!) ; m¶car pentru c¶ sticla se poate u§or cur¶∞a, 
sp¶la, dup¶ întrebuin∞are, pe cînd cimentul p¶streaz¶ toate 
duhorile. Nu am idee dac¶ se poate confec∞iona, din sticl¶, 
un recipient de 100 de litri, dar cred c¶ da. ïn form¶ de dami-
gean¶ ori de borcan (gavanos), adic¶ cilindric §i gura 
avînd-o larg¶ (va fi astupat¶ de un dop avînd la rîndu-i 
vran¶); cu un robinet în partea de jos, la vreo trei degete de 
nivelul fundului... Recipientele s-ar p¶stra pe rafturi solide, 
oricum, în pivni∞¶ fiind întuneric, nu este atacat vinul 
(în care caz, sticla darnigenei va fi colorat¶ în sumbru, nu ?). 

M¶ întreb dac¶ “butoia§ul” din sticl¶ nu va c¶p¶ta mai 
mult¶ rezisten∞¶ dac¶ pere∞ii vor fi canela∞i pe orizontal¶ -
voi fi spus bine? - în felul cartonului gofrat, al tablei ondu-
la te, mai aproape: ca purificatoarele de ap¶ ce se v¶d în 
filmele americane - de§i acelea nu par a fi mai capacitative 
(!) del 10 litri... 

Fiindc¶ am adus vorba de ambalaje : trebuie rezolvat¶ 
aceast¶ chestiune, profitînd de faptul c¶ în Basarabia p¶mîn-
tul e netocmit §i gol. Fiindc¶ vorbeam de sticl¶ - buteliile, 
borcanele pot fi refolosite ca atare; §i ca cioburi (în care 
scop, se vor introduce pubele numai pentru sticl¶ - li se va 
explica de o mie de ori oamenilor s¶ nu arunce cioburi de 
faian∞¶ în pubela cu cioburi de sticl¶!) ; cele din plastic : 
numai din plastic biodegradabil ; pentru lichide (lapte, 
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sucuri de fructe, ap¶ gazeificat¶, sucuri de legume) se va 
folosi Tetra : carton cu interior de plastic biodegradabil. 
Pentru transport, în mare, a fost inventat¶ minunata palet¶ cu 
învelitoare de plastic - parodiindu-l pe John Vinocour 
(“Din România manuscrisele clandestine vin valuri-valuri”), 
am s¶ zic si eu, mult mai modest: în Basarabia m¶rfurile se 
transport¶ cuburi-cuburi... 

Ambalajul f¶r¶ etichet¶ e ca nunta f¶r¶ l¶utari. Se vor 
dezvolta, multiplica imprimeriile de etichete: colabile, 
imprimabile - iar pe cele din sticl¶, devenite familiare 
(borcane Weck), în mas¶ (în mass¶ ?). 

O întoarcere: la Ciocîlteni (la tata!) s¶ fie cresc¶torii 
(dar nu baterii, doar ad¶posturi pentru noapte) de ra∞e §i de 
gî§te, c¶ tot aveau ei balt¶... Desigur, îndopate. Din fica∞i se 
face pateul (a§a se va fi scriind în române§te, ca si cel de la 
cofet¶rie, sau m¶ în§el eu ? -§i daca... foagra’?). ïn rest... 
restul, mal cu seama magret-ul. Astea se prepar¶ §i se bag¶ 
frumos la borcane, în cutii de conserve. 

La prînz am vorbit la telefon cu Monica. I-am avertizat 
§i pe ei în privin∞a reac∞iei violente a vaccinului. ïn timp ce 
vorbeam, am primit prin po§t¶, de la ei trei c¶r∞i: un num¶r 
din Transilvania (cel cu sacrificiul), volumul lui Virgil: 
Subiect §i Predicat, precum §i un exemplar din E. 
Lovinescu, primul volum: 1923-26 din Sbur¶torul -
agende literare. 

M-am n¶pustit, fire§te, asupra socrului, l¶sîndu-1 pe 
ginere pe mai tîrziu: extraordinar! Acest munte de civilitate, 
primind în casa lui §apte zile din s¶pt¶mîn¶ pe to∞i 
neajutora∞ii §i pe toate nefututele (ba, pardon !), ascultîn-
du-le plîngerile, bîrfele, productele, cu stoicism... de 
mucenic - le-o f¶cea! ïi încondeia în agende! £i foarte bine 
le f¶cea, chiar dac¶ nu avea totdeauna dreptate !) 

Acum m¶ întorc în Basarabia ideal¶. Am vorbit de 
port ca nou pol al aten∞iei locuitorilor. Acesta îns¶ numai 
pe acolo pe unde trec canalele. Ins¶ iat¶ un alt nou-pol al 
vie∞ii sociale: 

BAIA COMUNALA. I-am zis astfel, din comoditate. ïn 
fapt, va fi un conglomerat de servicii de un anume fel. 
A§adar, BAIA va include: 1. piscin¶ - cu bazin mare 
(olimpic), bazin mic §i trambulin¶ cu bazinul ei ; 2. cabine 
cu du§ ori cu cad¶ (cu sau f¶r¶ jet) ; 3. sauna propriu-zis¶; 
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4. hamam (baie turceasc¶, pentru b¶rba∞i §i pentru femei) ;
5. gimnaziu (exerci∞ii cu aparate, muscula∞ie) ; 6. saloane de
coafur¶-frizerie;7. saloane (cabine) de masaj; 8. sp¶l¶torie-
usc¶torie (eventual, c¶lc¶torie) ; 9. patinoar; 10. sal¶-mare, 
polivalent¶ : sport, recep∞ii, reuniuni; 11. bowing; 
12. cafenea-cofet¶rie; 13. restaurant; 14. oficiu po§t¶-
telefon-telecomunica∞ii-banc¶-automate… - toate serviciile, 
în fine, 15. un salon-club, iar pentru cei ce pot, 16. studio-
uri, camere de închiriat. 

Nu mai este nevoie s¶ explic avantajele materiale, ca 
sp¶l¶toria, dar si rolul social al adun¶rii - §i toler¶rii - mai cu 
seam¶ la baia turceasc¶, amenajat¶ cît se poate de atr¶g¶tor. 

Pentru femei ar putea func∞iona §i un “punct medical”, 
nu atît pentru sfaturi strict medicale, cît de igien¶-general¶, 
iar începutul cursurilor de informare sexual¶ a copiilor, mai 
cu seam¶ a fetelor, s¶ se plaseze aici. 

Mîine despre un alt a§ez¶mînt necesar: mîn¶stirea. 

Duminic¶, 10 octombrie 1993 

El∞în a dizolvat sovietele - cel pu∞in a§a ne-a explicat 
corespondenta lor §i prietena noastr¶, Annie Daubenton. Fie. 
N-am nici o încredere în Borea, îns¶ cum nu avusesem nici 
în Mi§a (Horpaciov, a§a îl rostesc ucrainenii). £i ce treab¶ 
bun¶, împotriva voin∞ei lui, a f¶cut! 

ïn discu∞ia de ieri cu Monica despre Dorin Tudoran, am 
zis cam a§a: respect fidelitatea prietenilor mei fa∞¶ de priete-
nii lor (Tudoran fa∞¶ de Manolescu, de Papilian, de Paler...); 
dar cînd prietenii prietenului devin, v¶dit, r¶i, în primul rînd, 
nu mai pricep: fa∞¶ de ce r¶mîne fidel prietenul? Fa∞¶ de om, 
ori fa∞¶ de fapte? Dar omul s-a schimbat - în r¶u - dup¶ cum 
dovedese faptele; în al doilea rînd, m¶ întreb: pot eu s¶ mai 
r¶mîn prieten cu un prieten fidel al lui Manolescu cel de azi? 
Eu sunt în rela∞ii cu... faptele, deci cu gîndurile, nu cu omul 
schimbat în r¶u. Nu uit, nu ascund, nu neg c¶ am fost 
prieten cu Ivasiuc, cu T¶nase, cu ¢epeneag - ba înc¶ bun! -
dar m-am desp¶r∞it de ei, din pricina faptelor lor, rele. £i, am 
mai ad¶ugat pentru cei ce au urechi (?) c¶ eu, de pild¶, am 
rupt-o cu T¶nase nu pentru m¶g¶riile pe care mi le-ar fi f¶cut 
mie, personal, ci pentru m¶g¶riile f¶cute prietenilor mei de 
atunci: ¢epeneag, Alain, Monica, Virgil... N-am mai apucat 
s¶ spun c¶ Manolescu nu-mi f¶cuse mie nimic r¶u - ba din 
contra: îmi publicase, în foileton, Patimile dup¶ Pite§ti, 
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îns¶ eu l-am atacat pentru t¶cerea impus¶ în jurul lor, al 
Monicilor... 

Iar acum, despre mîn¶stiri. 
De fapt, le zic astfel tot din comoditate §i din neputin∞a 

de a le numi, în realitate, m¶ gîndeam la altceva. Cînd zici: 
mîn¶stiri, în Basarabia mai ales, zici, fire§te, mîn¶stire 
ortodox¶; §i, spre deosebire de restul ∞¶rii, mai zici: acele-
mîn¶stiri l¶sate în p¶r¶sire, ba “ajutate” de ru§i s¶ se ruineze 
- în Basarabia nu au p¶strat bol§evicii nici m¶car “a§ez¶-
minte” destinate turi§tilor str¶ini (fiindc¶ în Basarabia - prea 
aproape de Occident - nu veneau turi§ti !), controlate de 
securi§ti - ca în România §i ca în Rusia din jurul Moscoviei. 
Apoi m¶ gîndeam c¶, din punct de vedere al confesiunii 
religioase, a§ez¶mintele la care m¶ gîndese s¶ nu fie doar 
ortodoxe - ci §i catolice (greco-romano-). Asadar, s¶ le zic, 
neutru: A£EZ™MINTE RELIGIOASE. 

Dinspre partea ortodoxiei, dac¶ se vor reabilita, recons-
trui, restaura (?) cele vechi, celebre, foarte bine: s¶ fie 
rezemate pe monahism, dac¶ tot sunt mîn¶stiri. Vor fi 
ajutate, în afar¶ de piatr¶-pe-piatr¶, s¶-§i amenajeze ateliere, 
spa∞ii acoperite (sere, subterane pentru ciuperci - galerii ale 
unor cariere), “laboratoare” (în fapt, buc¶t¶rii : acolo se vor 
fierbe-coace conservele), pivni∞e pentru vinuri, altele pentru 
brînzeturi etc., dar si bolni∞e, în cea mai bun¶ tradi∞ie 
medieval¶; si azile - pentru b¶tîni pentru aliena∞i ; §i 
orfelinate §i, mai ales, centre de dezalcoolizare. 

Nu §tiu cum func∞ioneaz¶ ma§ina prostitu∞iei, dar a§a, la 
prima ochire, nu a§ înfiin∞a centre speciale - “de reeducare”. 
Fiindc¶ m¶ însp¶imînt¶ termenul. Dac¶ o persoan¶ ca aceea 
cade bolnav¶ (de o boal¶ vindecabil¶), de alcoolism, de drog, 
dup¶ ce urmeaz¶ ea cura, i se propune s¶ lucreze acolo, ca 
infirmier¶, ca asistent¶, ca ce-o fi, pe lîng¶. 

Or, pe-lîng¶ se v¶d multe §i bune: 
ïn afar¶ de institu∞iile medicale si caritative - care ar fi a 

doua voca∞ie a a§ez¶mintelor (iat¶, n-am spus : întîia), a treia 
voca∞ie a “c¶lug¶rilor” ar fi s¶ fie cartea. 

Nimic nou sub soare, peste tot în lume - la noi mai 
vîrtos cartea a fost o “obsesie” dulce: copi§ti, miniaturi§ti, 
tipografi - dac¶ a r¶mas ceva din religiozitatea ortodoxiei 
moldo-valahe, apoi a r¶mas cartea. 

Sunt convins: un asemenea a§ez¶mînt (religios) ar putea 
ob∞ine o treime - dac¶ nu chiar jum¶tate - din venituri din 
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imprimerii. Munc¶ cinstit¶, nu foarte grea - §i recompensa-
toare. Desigur, în primul rînd c¶rti de cult (si mai cu seam¶, 
Biblia), dar nu numai acestea. 

A§ez¶mîntul s-ar specializa în tiraje mici, dar de-art¶ pe 
care le-ar §i imprima în atelierele proprii; dar ar putea lucra 
§i pentru c¶r∞i de mare tiraj: manuale §colare, dic∞ionare, 
enciclopedii, biblioteci de buzunar, executînd doar culesul. 

Legat de carte, se va amenaja un atelier de restaurare -
de c¶r∞i, de icoane, de obiecte de cult si artistice. 

Un astfel de a§ez¶mînt va vea, se în∞elege, o bibliotec¶ 
pe m¶sur¶. Dumnezeu s¶ §tie din ce se va alc¶tui, dac¶ vor 
mai fi r¶mas ceva c¶r∞i vechi care s¶ intre în fondul lor -
oricum, o “specializare” este necesar¶: te duci la biblioteca 
mîn¶stirii cutare pentru c¶ te intereseaz¶ cutare problem¶, 
cutare epoc¶, cutare tip¶ritur¶. 

ïn leg¶tur¶ cu biblioteca, s¶ existe, ca pe timpuri, un 
spa∞iu de g¶zduire. S¶ fie primi∞i aceia care frecventeaz¶ 
biblioteca, ori vor s¶ se odihneasc¶ (dup¶ cercetarea unor 
biblioteci). ïn asta nu e nimic de “inventat”, doar de adus 
aminte. 

Firesc, se vor încredin∞a asez¶mîntului o sut¶ sau dou¶ 
sau trei de hectare de p¶mînt. Dac¶ este din-nou, atunci s¶ i 
se ofere o suprafa∞¶... netocmit¶ §i goal¶: el, a§ez¶mîntul, cu 
oamenii lui s¶ o tocmeasc¶: amenajare a terenului, împ¶du-
rire, plantare de pomi fructiferi, s¶pare de iazuri, amenajare 
de bazine, ridicare de sere... Bineîn∞eles, partea de lucr¶ri-
grele, materialele, ma§inile - vor fi oferite ; de asemeni, 
vor fi dotate cu instrumente, unelte, “mijloace” de lucru. Vor 
primi necesarul - f¶r¶ preten∞ie de rambursare, îns¶ membrii 
comunit¶∞ii vor lucra fiecare dup¶ puteri, f¶r¶ retribu∞ie 
personal¶, în primul rînd în bolni∞¶, în azil, în orfelinat, în 
centrul de “cur¶∞ire”, apoi în atelierele de care am mai 
amintit. 

Activit¶∞ile “în aer liber” vor fi cele tradi∞ionale: fructe 
§i legume “speciale” (nu în sensul soiului, ci al cultiv¶rii - de 
pild¶, f¶r¶ îngr¶§¶minte chimice) ; flori, brînzeturi, dulce∞uri, 
conserve de legume, miere, pe§te, p¶s¶ri (§i ele, mai 
“speciale”: potîrnichi, fazani), apoi: ciuperci, lichioruri, 
rachiuri, vinuri; apoi plante medicinale, plante aromatice 
(uscate)... 

“C¶lug¶ri” specializa∞i în cîte ceva mai aparte î§i vor 
oferi serviciile - pl¶tite - în împrejurimi... 

Oricum: nimeni s¶ nu aib¶ senza∞ia c¶ “fra∞ii” sunt 
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obliga∞i s¶ lucreze - iar cî§tigurile ajung în alte buzunare; în 
acela§i timp, s¶ nu existe p¶rerea c¶ “fra∞ii” sunt între∞inu∞i. 
Ei vor lucra cît §i ce se vor pricepe - §i numai dup¶ ce-§i vor 
îndeplini propria-le misie, voca∞ie: rug¶ciunea, reculegerea. 

M¶ gîndeam îns¶ c¶ aceste a§ez¶minte (monahale sau 
doar comunitare) s¶ joace aproximativ rolul din Evul Mediu: 
exemplu de comportament §i de munc¶, de devotament §i de 
competen∞¶. £i de “laboratoare” în care multe §i uitate azi 
inven∞ii au fost…inventate. 

Nu §tiu cît de exemplar ar putea fi un asemenea... exem-
plu, dar merit¶ s¶ se încerce. Culmea ar fi ca monahismul 
astfel v¶zut - cu totul superficial, numai în laturea lui vizibil¶ 
§i... economic¶ - s¶ aib¶ c¶utare... . 

Monica mi-a telefonat azi, ca s¶ afle ce cred despre 
c¶r∞ile trimise. I-am spus. M-a întrebat - de form¶, desigur, 
dac¶ va fi f¶cut bine dînd publicit¶∞ii “intimitatea” lui 
E. Lovinescu. I-am r¶spuns c¶ un scriitor este un om public,
deci nu are intimitate... pe hîrtie. Dac¶ ∞ine §i ∞ine s¶ nu se 
§tie în tîrg despre cutare lucru, atunci nu-l consemneaz¶. 
£i iar¶§i : 

- Nu-i mai simplu ce fac eu ? De acum, din timpul
prezent, zic-scriu (§i, din 1990, public) ceea ce cred eu 
despre semeni. De ce s¶ a§tept¶m §aptezeci de ani, ca s¶ 
afl¶m c¶ Lovinescu îl considera pe Fundoianu : “javr¶”, pe 
Cioculescu: “fecioar¶ vicioas¶”, pe Camil Petrescu un la§, 
un megaloman, iar pe Rebreanu un bomb¶nitor plicticos §i 
stric¶tor de reuniuni...? Desigur, pentru mine, cititor, este o 
mare surpriz¶ s¶ aflu aceste lucruri despre scriitori pe care-i 
pre∞uiesc - dar: 

1) aflînd de la E. Lovinescu anume cum îi vedea el, 
nu-mi schimb p¶rerea despre “opera” lor, ci, ni∞el, despre 
“via∞¶” ; 

2) E. Lovinescu însu§i nu-mi mai apare inuman de 
tolerant cu to∞i neferici∞ii României de atunci, ci un om §i el 
- plin de civilitate, dar care îi încondeia în agende!

Monica era, în acela§i timp, încîntat¶ (de calit¶∞ile lui 
E.L.) §i orifiat¶ de “scandalul” pe care au s¶-l provoace 
dezv¶luirile - deocamdat¶ omene§ti; apoi evree§ti - culmea ! 
Se teme c¶ E.L. are s¶ fie acuzat de... antisemitism, pentru c¶ 
a observat, în agend¶, acele tr¶s¶turi diferen∞iatoare ale 
evreilor! 
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ïn continuare, despre cal §i c¶ru∞¶ - s¶ se observe 
delicate∞ea trecerii... 

CALUL. 
Nu se poate concepe viitor al Basarabiei f¶r¶ cal. M¶ 

gîndesc c¶ pentru noi, basarabenii mai pu∞in bourul, cît calul 
ne este emblem¶. 

Istoric, din dou¶ p¶r∞i : 
1) ca str¶jeri la Nistru, oamooii erau c¶l¶ri; c¶l¶ri au 

r¶mas pîn¶ la... 1812, cînd au devenit c¶l¶ri∞i... ; 
2) ne place, nu ne place, aici, între Nistru §i Prut au 

poposit întîi ungurii (de la ei ne-au r¶mas numeroase 
toponime, în frunte cu Orhei, poate §i Chi§in¶u, poate chiar 
Chi§telni∞a mamei) ; apoi t¶tarii (aici, dup¶ cum sun¶: 
Ciocîlteni, Cioc-Altan ? - dar în onomastic¶: Murafa, 
Ciachir, Celac, Temircan). Adic¶, §i noi, b¶stinasii (?), §i 
primii trec¶tori si urm¶torii fiind c¶l¶re∞i. Dac¶ am intra în 
am¶nuntele istoriei adev¶rate, am b¶ga de seam¶ c¶ rela∞iile 
cu t¶tarii nu erau chiar tot timpul conflictuale - §i în nici un 
caz unilateral conflictuale, adic¶ bestiile de t¶tari n¶v¶leau în 
satele noastre, îi t¶iau pe bie∞ii b¶rba∞i, le robeau pe bietele 
sabine moldave. Din cîte scrie George Madan, “Ion 
Creang¶” basarabean, din cînd în cînd §i “cre§tinii” o 
porneau la furat, la j¶cuit. Am re∞inut expedi∞ia unui sat de 
pe lîng¶ Hînce§ti în jos, în t¶t¶rime : fl¶c¶ii s-au întors cu 
vite, cai, odoare “§i ceva t¶tarce, de s¶ aib¶ cine le sp¶la 
izmenele”... £i uite-asa, din n¶val¶ în fug¶-n codri, din jac 
în... sp¶lat izmenele, a rezultat poporul basarabean... 

A§a c¶ exist¶ destule “justific¶ri” istorice în favoarea 
calului. Nu mai §tiu ce s-a petrecut sub ocupa∞ie, se pare îns¶ 
c¶ în Basarabia nu a fost aplicat¶ politica dejist¶ de 
distrugere a calului - îns¶ nici bine nu i-a mers: “mecaniza-
rea”, colhozul.... 

M¶ opresc aici - obosit, transpirat de moarte (se spune: 
sudoarea mor∞ii, nu transpira∞ia). 

Continu¶m mîine - calul. 

Luni, 11 octombrie 1993 

ïnc¶ n-am terminat de gustat, de degustat, primul volum 
al Agende-lor lui Lovinescu, dar, o dat¶ trecut¶ surpriza (“£i 
¶sta? Chiar a§a ?”), înaintez mai lini§tit. La un moment dat 
m¶ întrebasem : 

«Dar cînd mai citea §i mai ales mai scria scriitorul 
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E. Lovinescu? - fiindc¶, probabil, diminea∞a era la liceu,
unde preda latina, iar de pe la orele dou¶ dup¶-amiaz¶, la el 
acas¶, începea pelerinajul; în fiecare zi, nu doar în cele de 
cenaclu (‘§ez¶toare’, preciza el, ca s¶ se §tie c¶ este o 
perioad¶ f¶r¶-revist¶)». 

Cu toate acestea, defilarea oamenilor, mai pu∞in 
prieteni, mai degrab¶, dac¶ nu adversari, atunci: parteneri de 
lupt¶ (fa∞¶-n fa∞¶), spectacolul uman concret: Camil 
Petrescu, Barbu, Rebreanu, H.P.-B., Aderca, Balthazar, 
Vianu - ca s¶-i pomenesc doar pe cei mari - constituia, în 
fond, un... fond, un fundal, un decor, cert stimulent, dar nu 
determinant. Important, pentru Lovinescu, era nu “§ez¶toa-
rea” s¶pt¶mînal¶, nici “ghi§eul” unde zilnic oficia cu o 
r¶bdare nu îngereasc¶, ci : neomenease¶ ; nici m¶car 
cenaclul - deci nici revista; fire§te, aveau importan∞¶ 
glasurile din jur (dar mai ales cele de vis-à-vis, ale adversa-
rilor), dar nu cea-mai; cea-mai o aveau c¶r∞ile - pe care 
Dumnezeu §tie cînd le scria în vînzoleala de gar¶ a micului, 
totu§i, apartament al s¶u (Monica, venit¶ cu ve§ti de la 
Bucure§ti, îmi spune c¶ în apartamentul lor, cel din fa∞a 
Facult¶∞ii de Drept, locuie§te un securist, Bistran - aici, 
discu∞ie: o fi “Bistran al lui Goma”? - cel cu prenumele 
Sever? ; s¶ fie “Bistran al lui Ierunca”, cel trimis s¶-l 
lichideze, dar predat în Germania? Monica crede c¶ ar putea 
fi vorba de un “pseudonim colectiv”, eu, al dracului, spun c¶ 
este vorba de unul dintre clanurile ardelene§ti intrate cu 
strungari - de la strung¶, nu de la strung - cu cîini, cu m¶gari 
§i cu samari - §i, fire§te, cu §ogorii de pe cel¶lalt munte)... 

ïn fond, surpriza pricinuit¶ de Agende - autentic¶, în 
primul moment - la mine nu se preface (ori d¶inuie) în incre-
dulitate (c¶ a§a au fost marii nostri scriitori, cînd nu 
scriau...), ba, ïntr-un fel, îmi convine a§a - ca s¶ nu spun c¶ 
m¶ bucur, fiindc¶ nu e motiv de bucurie s¶ afli c¶ Fundoianu 
era, în ochii lui Lovinescu, “o javr¶”, Barbu un nebun, Camil 
un la§ egoist, egotist etc. ïns¶ o dat¶ trecut (mai exact: o dat¶ 
eu trecut...) peste acestea, m¶ nelini§tesc : scriitorul român 
contemporan, mare maestru al combina∞iilor alibioide 
(totul este bun, dac¶ justific¶ propria-i sl¶biciune - chiar 
dec¶dere: «Uite, pîn¶ §i Havel a c¶zut !», «Uite, pîn¶ §i în 
Polonia comuni§tii au revenit la putere... », iar acum: «Uite: 
a§a era scriitorul §i pe timpul lui Lovinescu, timp de pace»). 

Monica se teme de acuza∞iile de... antisemitism (la 
adresa însemn¶rilor din Agende). I-am spus c¶ este posibil -
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din partea unui Popper, protejat al lui Manolescu; din partea 
urdorii de Reichmann - de§i s¶ se a§tepte la o “floare” §i 
dinspre Norman Manea - de ce nu, sus∞inut de Iorgulescu -
§i am mai zis: 

- Ei §i ?
Monica a luat acest «ei §i ?» drept o insolen∞¶.
Ca §i Eliade, Monica tremur¶ la gîndul c¶ ar putea fi

atacat¶ pe chestia “antisemitismului”. Hai s¶ spunem c¶ 
Eliade avea oare§icari motive de temere - dar Lovine§tii ?, 
“Jidovi∞ii” - cum li se spunea? 

Iar acum s¶ revenim la... calele noastre dragi (§i emble-
matice). A§adar: calul este un lucru foarte mare! - cum bine 
spunea binespun¶torul. 

Reabilitarea calului în Basarabia se poate face, într-o 
prim¶ etap¶ (5-7 ani), numai prin herghelii. 

O herghelie are nevoie de... p¶§une (o alt¶ cugetare a 
cuget¶tornicului mai sus-citat). Iar p¶§unile unde pot fi 
“g¶site”, dac¶ nu pe malul apelor? Mai exact: pe terenurile 
inundabile... 

A§adar, construc∞iile (grajduri, magazii, locuin∞e ale 
personalului etc.) vor fi în¶l∞ate pe teren protejat, iar p¶§unea 
pe cel inundabil (mai ales c¶ în anume momente va fî nevoie 
s¶ fie... stropit¶). 

S¶ avem încredere în speciali§ti, dar ei s¶ §tie: scopul §i 
menirea hergheliei : 

1. selec∞ionare, cre§tere (§i vindere) de cai de diferite 
rase §i destinatii deosebite: 

- cai de alerg¶ri: plat, obstacole, atelaj ;
- cai pentru atelaje cu patru ro∞i (sport) ;
- cai pentru §coli §i centre de echita∞ie;
- cai pentru agrement (amatori, copii, handicapa∞i) ;
- cai pentru înalt¶-§coaI¶-de-echita∞ie (aici intrînd §i cei

pentru parad¶) ; 
- cai pentru poli∞ia-c¶lare;
- cai pentru tr¶suri (în tparguri, în ora§e) - mai cu seam¶:

birje ; 
- cai de trac∞iune (de diferite... for∞e, deci destina∞ii) ;
2. ïnchirierea cailor (a atelajelor) pentru transport §i

lucr¶ri agricole. 
Povestea asta cu “închirierea” §ade astfel: dup¶ cum 

spunea gînditorul, calul nu-i tractor §i nu-i cositoare. Exist¶ 
cai §i nu pu∞ini ce nu ascult¶ de orice om. Iar omul închiri-
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etor nu are timp, nici chef s¶ se împrieteneasc¶ întîi cu calul, 
abia apoi s¶-l roage s¶-i fac¶ un serviciu: sunt multi oameni 
care nu §tiu (si dac-ar §ti ?) c¶, la începutul lumii, calula a 
fost §i el om, îns¶, potrivit teoriei lui Darwin, a evoluat §i 
s-a f¶cut cal. Omul cu pricina (ignorant §i nep¶s¶tor) §tie o 
treab¶: el are nevoie s¶ i se coseasc¶, întoarc¶, strîng¶ fînul ; 
s¶ i se pr¶§easc¶ via - §i fînea∞a §i via fiind mititele, neren-
tînd s¶-§i cumpere tractor(a§) ori un cal adev¶rat, ce face el? 
Ce s¶ fac¶: închiriaz¶ calul cu tot cu ¶sta, zi-i pe nume, cel 
care a r¶mas jos, la picioarele sc¶rii lui Darwin... Omul, bre! 
Adic¶, în termeni de româneasc¶ recent¶: calul si deservito-
rul s¶u, nu ? Ba da. 

Numai c¶ la sfîr§itullucr¶rii trebuie s¶-i dea §i omului 
ceva...’ 

ïnc¶ exploatan∞ii agricoli (§i nu doar ei), care au nevoie 
tot timpul de asisten∞¶ cabalin¶, î§i vor lua (cump¶ra, închi-
ria pe mai mult timp) un cal, doi cai. Ceea ce înseamn¶ s¶-§i 
construiasc¶ grajd cum ar veni: garaj propriu. Dar cum exist¶ 
garaje, parkinguri comune, pl¶tite, de ce n-ar exista §i 
grajduri - care n-ar fi acela§i lucru cu hergheliile ? A§a cum 
vor exista împrumut¶tori de ma§ini agricole - f¶r¶ 
conduc¶tor - a§a s¶ existe §i grajduri, care s¶ împrumute cai 
§i utilaj!?, dar, spre deosebire de ma§ini, caii s¶ fie adu§i 
seara la grajd, pentru odihn¶ la ad¶post, pentru cur¶∞at-
∞es¶lat §i hr¶nit (desigur, §i pentru control medical)... 

Foarte frumos din partea acelor exploatan∞i (agricoli sau 
ne-) ce vor avea propriii lor cai, în propriile lor grajduri. Dar 
oricare ar fi natura rela∞iilor omului cu calul (st¶pîn, îngri-
jitor, închirietor temporar), o lege - simpl¶, precis¶ §i sever¶ 
- va interzice §i va pedepsi relele-tratamente aplicate de om
în general animalelor, în special cailor. ïn rele-tratamente 
vor intra: nehr¶nirea §i mai ales nead¶parea la timp (se 
cunoa§te); l¶sarea, cu z¶bala-n gur¶, ne-ad¶postit (de soare, 
de ploaie, de ninsoare) ori ne-acoperit, cînd e transpirat; 
continuarea solicit¶rii calului r¶nit, r¶u potcovit (ori despot-
covit) - acestea ar fi rele-tratamente pasive (de§i obligarea 
lui s¶ trag¶, chiar r¶nit, ar putea constitui o categorie inter-
mediar¶) ; în fine, r¶ul-tratament activ: biciuirea, lovirea cu 
alte obiecte (ca în literatura noastr¶ cea neao§¶ : cu parul), în 
scopul de a-i provoca dureri §i prin strîngerea z¶balei, a 
piedicilor - acestea f¶r¶ a l¶sa urme - cele mai grave fiind 
relele tratamente care r¶nesc, schilodesc - omoar¶. 

Pentru r¶nire, mutilare, omorîre, auxiliarul calului 
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trebuie s¶ fie pedepsit cu închisoarea (ferm¶), chiar dac¶ va 
fi “numai” de o lun¶ - dar cu, interdic∞ia de a se mai “înso∞i” 
cu un cal. 

(Pu∞intic¶ r¶bdare, s¶ se vaz¶ mai încolo ce le rezerv¶ 
legislatorul de mine celor ce se ating de copii, de femei, de 
handicapa∞i ; violatorilor, incendiatorilor, otr¶vitorilor - §i 
cum “starea de ebrietate” va constitui circumstan∞¶ 
agravant¶ ! Uite-a§a! s¶ se înve∞e minte...) (iar la var¶ cald -
pentru.cine o mai apuc¶.) 

I-am scris lui Ic¶, la Sibiu. ïn leg¶tur¶ cu Transilvania 
1-2/93, dat de Ierunca, dup¶ întoarcerea de la Bucure§ti. 
Le-am scris c¶ îmi datoreaz¶ un r¶spuns; c¶ t¶cerea nu este 
cea mai bun¶ cale. I-am §i §antajat pu∞in - am spus: dac¶ nu 
primesc r¶spuns într-o lun¶ de zile, am s¶ cred c¶ i-au 
urecheat p¶rin∞ii lor (popi ortodoc§i) pentru c¶ s-au jucat cu 
un “p¶gîn” ca mine. 

R¶mîne de v¶zut dac¶ vor “auzi” de ast¶ dat¶... 

Mar∞i, 12 octombrie 1993 

Porcul de El∞în, în vizit¶ în Japonia, refuz¶ s¶ discute 
chestiunea Kurilelor. Cic¶ actuala Rusie î§i va respecta toate 
angajamentele fostei URSS, dar “acum” s¶ nu discut¶m 
despre Kurile... 

Ca s¶ nu m¶ otr¶vesc de tot, s¶ intru în Kurilele mele si 
s¶ v¶d cum facem cu calul: 

Pîn¶ s¶ ajungem la c¶ru∞a calului, o parantez¶ restric-
tiv¶, punitiv¶, de-a dreptul inchizitorial¶ : legile care vor 
preveni, judeca §i pedepsi stra§nic (iat¶-m¶ în plin¶ 
Basarabie!) atingerile omului - de c¶tre fratele s¶u, omul. 

Legile acelea vor fi deosebit de severe dac¶ va fi vorba 
de atentate, agresiuni, nu mai vorbesc de crime, asupra 
copiilor §i asupra femeii (am mai amintit de handicapa∞i, ei 
formeaz¶ o categorie aparte... Ba nu formeaz¶ deloc o cate-
gorie aparte: handicapatul, ca §i copilul, ca §i femeia, e lipsit 
de putere; depinde întru totul de s¶n¶to§ii din familie). 
A§adar: copii, femei, b¶trîni, handicapa∞i. 
A§adar: vor fi (stra§nic) pedepsi∞i cei ce se vor deda la rele-
tratamente: lipsire de hran¶, de îmbr¶c¶minte, de igien¶, de 
un loc-în-spa∞iu omenesc, de medica∞ie - dac¶ s-a prescris), 
cei ce vor trece la, fie închidere în spa∞ii nelocuibile : 
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c¶mar¶, pivni∞¶, grajd, magazie, sub-scar¶; f¶r¶ lumin¶, f¶r¶ 
posibilit¶ti de a-si întretine igiena asta se va combina cu 
sechestrarea ; cei ce vor lovi, r¶ni persoane neputincioase §i 
aflate în grija lor - asta se va combina cu tortur¶; cei ce vor 
ucide asemenea persoane - f¶r¶ ap¶rare, aflate în sarcina 
aceluia - aici nu se poate face deosebire de sex: nu doar 
b¶rba∞ii adulti fac astfel de lucruri. 

Asta în general. Acum în am¶nunt: 
Va fi pedepsit b¶rbatul care-§i bate nevasta f¶r¶ motiv §i 

în mod repetat (de trei ori, ajunge). Fire§te, exist¶ §i muieri 
care-§i bat b¶rbatul... 

Pentru a§a ceva nu exist¶ circumstan∞e atenuante: «A 
spart un pahar», ori «Ciorba era rece», «M¶ în§eal¶ cu 
cutare», constituie motive de divor∞, nu de b¶taie. Starea de 
ebrietate - ca în toate celelalte delicte §i crime, va constitui 
circumstan∞¶ (foarte) agravant¶. De asemeni, dac¶ a lovit-o 
cu inten∞ie, cu sistem, în burt¶ - chiar de nu-i îns¶rcinat¶. 

Vor fi (stra§nic) pedepsi∞i p¶rin∞ii, rudele, tutorii care 
aplic¶ rele tratamente copiilor încredin∞a∞i lor. Chiar dac¶ 
violen∞ele asupra copiilor nu s-au soldat cu moarte, fapta va 
fi tratat¶ de crim¶. A nu-i da de mîncare (de§i ai !) unui 
copil, pentru c¶ §i-a murd¶rit hainele; a luat o not¶ proast¶ la 
§coal¶ ori a r¶spuns obraznic p¶rin∞ilor - este o crim¶; a-l 
sechestra (cum se face, din p¶cate), închizîndu-l în pivni∞¶, 
pod, c¶mar¶, dulap - este o crim¶; cu circumstan∞e §i mai 
agravante, dac¶ se poate spune a§a în cazul în care copilul a 
fost legat, înl¶n∞uit: s-a pus c¶lu§, botni∞¶, i s-au imobilizat 
mîinile. Nici vorb¶: pentru uciderea unui copil, în cazul în 
care nu exist¶ pedeapsa cu moartea (§i e bine s¶ nu existe), 
s¶ fie, oricum i-ar spune, dar efectiv, pe-via∞¶ §i 
nereductibil¶. 

Acum dou¶ crime extrem de frecvente - si secrete: 
violul si incestul. ïn leg¶tur¶ cu acestea dou¶ din urm¶ 
trebuie organizat¶ §i dus¶ cu toate mijloacele o campanie de 
informare: radio, tele, bro§uri distribuite - ciclic - afi§e. S¶ se 
explice de ce e r¶u s¶ fii violat(¶), m¶car pentru c¶ prin 
urm¶ri (condamnare grea, într-un mediu ostil - §i violator), 
e§ti... descurajat s¶ violezi. B¶rba∞ii trebuie s¶ §tie, s¶ li se 
aminteasc¶, s¶ fie b¶tu∞i la cap cu pedeapsa: nu se (mai) 
poate face r¶u cuiva, f¶r¶ s¶ se dea seama, f¶r¶ s¶ se 
primeasc¶ m¶car o parte din r¶splat¶ - fiindc¶ în totalitate nu 
poate fi “r¶spl¶tit” un viol. 

Aceste dou¶ crime, explicate, dezv¶luite, ar¶tate cu 
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degetul vor contribui în bun¶ m¶sur¶ la minarea, poate chiar 
distrugerea falsului matriarhat (tot atît de adev¶rat: a falsului 
patriarhat) instituit de comuni§ti întîi în Rusia, apoi întins si 
la noi :...las’ c¶ terenul era bine preparat: n-avem decît s¶-l 
citim pe Sadoveanu... 

Nu voi fi fost primul, dar ce conteaz¶: înc¶ de acum 
peste zece ani scriam - pentru Deutsche Welle - (nu mai ∞in 
minte în leg¶tur¶ cu ce) c¶ femeia a devenit, în societatea 
sovietic¶, stîlpul casei, adev¶ratul cap al familiei - dar numai 
cu truda, cu munca de vit¶ de povar¶, fiindc¶ adev¶rata 
putere, chiar în absen∞¶, o de∞ine b¶rbatul, purt¶torul de 
serviet¶, pre§edintele de colhoz, socotitorul, secretarul de 
partid, mili∞ianul, magazionerul - care-§i exercit¶ puterea §i 
ca mascur : regulînd subalternele (la propriu!) §i solicitan-
tele a cine §tie ce “serviciu” (care, în fapt, intra în obliga∞iile 
lui). A§adar, femeia a devenit cea care lucreaz¶ §i cea care 
poate fi regulat¶ oricînd, oricum - de aici pîn¶ la viol numai 
este decît o jum¶tate, ba un sfert de pas: din moment ce 
femeia, la noi, este ceea ce este: are numai obliga∞ii, îns¶ nici 
un drept, de ce n-ar fi tratat¶, dup¶ cum §i este: ca o sclav¶ ? 

Or, o roab¶ poate fi regulat¶, chiar dac¶ ea nu vrea s¶ fie 
regulat¶ ; chiar dac¶ protesteaz¶, se zbate, ∞ip¶... 

Din punct de vedere juridic violul poate fi combinat cu 
incestul - dar nu totdeauna incestul (act, în sine, grav) se 
produce prin viol - ceea ce nu-i scade cu nimic gravitatea : 
notiunea de “consimt¶mînt” trebuie (ca §i starea de ebrieta-
te) întoars¶ împotriva f¶pta§ului, fiindc¶ un “consim∞¶mînt” 
în stare de... inocen∞¶, de dependen∞¶ afectiv¶, de teroare 
(«S¶ nu cumva s¶ spui cuiva ce facem noi”) este, în fapt, 
abuz (§i ce-ar fi s¶ se adauge §i asta: abuz-de-încredere, 
în§el¶torie ?). 

Violul, oricît de “jenant” (pentru victim¶), este mai 
“simplu” decît incestul. De§i vor fi total schimbate atît 
legile, cît §i obi§nuin∞ele nescrise. Pentru c¶ nu la toate 
posturile de jandarmi din sate poate fi afectat¶ o femeie -
avînd §i bune no∞iuni de medicin¶, de psihologie, de 
sociologie - ar putea fi transferat¶ o parte din obliga∞iile de 
primire, asisten∞¶, consiliu, unui medic, de preferin∞¶, 
femeie. 

Ideal ar fi s¶ existe un serviciu aparte, îns¶rcinat cu 
protec∞ia social¶ a acestor pr¶zi u§oare: copilul, femeia, 
handicapatul, b¶trînul. S¶ aib¶ personalul cuno§tin∞e 
medicale, juridice, psihologice, sociologice §i puteri 
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juridice. S¶ fie un fel de asistent de procuror (dar nu sub-
stitut, fiindc¶ nu substituie nimic §i pe nimeni, are atribu∞ii 
numai ale lui). Acest comis (nu e bun¶ denumirea, fiindc¶ nu 
face bine femininul: comis¶ ?) va avea puteri de poli∞ie: va 
putea emite convoc¶ri, mandate de aducere, va ancheta, va 
recomanda atît serviciilor medicale, cît si tribunalului - calea 
de urmat. Va asista la proces, dac¶ va avea loc. 

Va fi, totdeauna, de partea victimei - exist¶ destui 
avoca∞i ca s¶ ne explice cît de îngera§ este bietul violator... 

Campania de informare va începe în §coal¶, prin 
cursuri de educa∞ie sexual¶. Atunci §i acolo pot fi lumina∞i 
atît (eventual) viitorii agresori cît §i viitoarele victime. 
De “lec∞iile” de la §coal¶ depind foarte multe: cuno§tin∞ele 
despre propriul corp §i despre al celuilalt, ca §i r¶ul pe 
care-l putem face, în parte din ignoran∞¶, §i care ni se poate 
face - iar pentru f¶c¶tor, pedeapsa. Ei, da : sunt pentru 
sperierea cu pedeapsa; pentru terorizarea virtualului terorist. 
Cei care pretind c¶ tocmai perspectiva pedepsei îi tenteaz¶ 
pe unii s¶ încerce - au dreptate, îns¶ au dreptate numai 
pentru excep∞ii: (din acest punct de vedere) sadomasochi§tii, 
cei care trec în categoria bolnavilor - §i c¶rora li se va aplica 
tratament, nu... avertisment. 

Ca în tot ce tine de om si de relatiile dintre “tare”-,,slab”, 
fireste, vor fi, în continuare, abuzuri : cutare fat¶ va pretinde 
c¶ a fost violat¶ - ca s¶ ob∞in¶ un avantaj material 
(desp¶gubiri ?) ori un m¶riti§, altfel de nesperat; cutare copil, 
ca s¶ se ,,r¶zbune” pe p¶rin∞i, va pretinde c¶ a fost r¶u tratat, 
ba chiar violat (imediat ce va fi aflat la §coal¶, de la 
domni§oara, ce-i acela un viol §i pe unde se practic¶ el). Asta 
va fi treaba - grea, complicat¶ - a celor din serviciul de 
protec∞ie a familiei (i-am g¶sit denumirea organismului, dar 
tot nu §tiu cum se vor numi ofician∞ii) : într-o atmosfer¶ de 
încredere, de confiden∞¶ - stabilit¶ cu victimele indubitabile 
- se va putea totu§i separa adev¶rul de fantasme ori de r¶zbu-
nare (ori de prostie). Cred c¶, în cazurile dubioase (absen∞a 
de urme vizibile, reclama∞ie tîrzie) este bine ca, f¶r¶ a-l 
descuraja pe reclamant, ca o formalitate cunoscut¶, 
obi§nuit¶, s¶ citeasc¶, s¶ ia cuno§tint¶ de o declara∞ie: în 
cazul de depozi∞ie (sau m¶rturie) mincinoas¶, va suferi o 
pedeaps¶ juridic¶ - la minori: lucr¶ri de interes ob§tesc, 
efectuate exact în timpul unor spectacole, întîlniri sportive, 
sîmb¶t¶-seara... 

ïn continuarea ideii: s¶ se aib¶ grij¶: reabilitarea 
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condi∞iei-de-om-a-femeii, a copilului - adic¶ a celui slab - s¶ 
nu aib¶ efect de balan∞¶: s¶ se explice c¶ nu este vorba de 
“coborîrea” b¶rbatului, ci de ridicarea la acela§i nivel a 
femeii. A§adar, femeia - prin aceast¶ ac∞iune - nu va c¶p¶ta 
supradrepturi, ci î§i va rec¶p¶ta drepturile naturale. 

ïn toate delictele - si crimele - însirate mai sus, în afar¶ 
de complicitate - u§or de dovedit - se va pedepsi neasisten∞a 
(persoanelor aflate în pericol de moarte). Vor fi instrui∞i §i 
implica∞i, de pild¶, vecinii care §tiau c¶ vecinul lor î§i bate 
nevasta cu regularitate; care §tiau c¶ vecinul î§i martirizeaz¶ 
copilul handicapat ori soacra neputincioas¶. Va fi consi-
derat¶ foarte grav¶ neasisten∞a în caz de viol ca §i la omor. 

Mai greu, sau imposibil ca vecinul s¶ aib¶ §tire de 
incest. Vor încerca s¶ afle dac¶ ceva nu este în regul¶ edu-
catoarele, înv¶∞¶toarele, profesoarele, personalul medical, 
sportiv, atît prin examene corporale, cît §i prin dialog (în caz 
de “ceva” - atît la feti∞e, cît §i la b¶ie∞ei) (mi-a ie§it diminu-
tivul f¶r¶ voie, probabil prin contaminare). 

ïn cazurile certe de incest: înainte de a pedepsi - ceea ce 
trebuie pedepsit - este absolut necesar s¶ se în∞eleag¶, adic¶ 
s¶ în∞eleag¶ §i cel ce întreab¶, s¶ în∞eleag¶ §i cel ce caut¶ 
r¶spuns (agresor §i agresat - dar si, de obicei, mama, dac¶ 
exist¶) de ce ; §i cum. Atractia tat¶lui spre fiic¶ nu se dato-
re§te totdeauna doar... atrac∞iei, ci §i unor cauze concrete: 
boala, îmb¶trînirea, sau chiar refuzul de a avea rela∞ii 
sexuale, al consoartei. Comisul, desigur, nu are cum s¶ o 
dezîmboln¶veasc¶ pe femeie, s¶ o întinereasc¶ ori s¶ o 
oblige a avea pl¶ceri cu cineva cu care nu mai are (sau n-a 
avut niciodat¶, copiii fiind concepu∞i în momente de cvasi-
viol) ; dar s-ar putea g¶si “artificii” : îndep¶rtarea copilului 
de la... îndemîna tat¶lui, plasarea lui, dac¶ este elev, la 
internat sau la c¶mine (care s¶ nu aib¶ aerul de orfelinate) ba 
s¶ fie acuzat¶ acea mam¶ care a consim∞it la relatiile 
b¶rbatului s¶u cu fiica. 

Cred c¶ am spus cam tot ce am avut de spus în privin∞a 
protec∞iei femeii, copilului, handicapatului, b¶trînului. Ar 
trebui s¶ m¶ opresc la etilism, dar ce pot spune mai mult 
decît se spune deja? Doar atît: etilismul trebuie considerat 
boal¶ §i tratat ca atare (gratuit, dar obligatoriu), prin inter-
nare în centre de dezintoxicare, îns¶ în cazul comiterii de 
delicte ori crime, starea de ebrietate (care nu se confund¶ cu 
etilismul) s¶ fie considerat¶ circumstan∞¶ agravant¶. M¶suri-
le represive (§i curative...) trebuie acompaniate de tentative 
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de modific¶ri ale obi§nuintelor alimentare - asta numai 
într-o societate în care se g¶sesc de toate. Sunt convins: dac¶ 
ar exista lapte, iaurt; sucuri de fructe, b¶uturi mineralizate -
consumul de rachiu ar sc¶dea - nu spectaculos §i nu de la o 
zi la alta; de asemeni, dac¶ vinul ar fi mai bun - §i mai ieftin 
- s-ar diminua cantitatea înfrico§¶toare de rachiuri b¶ute
toat¶ ziua de basarabenii nostri §i de §i mai ale noastre basa-
rabence, pîn¶ lapatrupezie. £i înc¶ : ameliorarea rachiurilor : 
nu va sc¶dea, la consum, cantitatea, dar m¶car acea canti-
tate ar provoca mai pu∞ine ravagii s¶n¶t¶∞ii. Iar ca m¶sur¶ 
represiv¶ : interzicerea fabric¶rii de rachiuri f¶r¶ autoriza∞ie 
- §i f¶r¶control strict al produsului. Pentru a evita orice
“autonomizare” - de produc∞ie, deci §i de vînzare - se vor 
amenaja centre de distilare (cazane) : produc¶torii vor veni 
ca la moar¶, cu recolta lor §i vor pleca cu produsul finit (dar 
înregistrat) ; §i aprobat pentru distribuire. Persoana pro-
duc¶toare va putea veni la “cazan” cu fructele ei, cu stadiul 
(de fermentare) al ei, cu, în fine, metoda ei : la cazan va cere 
s¶ ; se distileze cum îi convine ei (§i este posibil) : lent, de 
mai multe ori etc. Nici aceast¶ m¶sur¶-filtru nu va putea 
diminua cantitatea b¶ut¶, îns¶ aceea§i cantitate va fi garan-
tat¶ cel pu∞in din punctul de vedere al distil¶rii.. 

Etilismul poate fi “demn”, poate fi “violent”. Cel demn 
îl poate scuti pe om de eventuale necazuri juridice - îns¶ îi 
interzice anume munci §i anume posturi de munc¶ - cele care 
cer aten∞ie, adres¶, exactitate. A§adar, “demnul” va putea 
lucra numai ceea ce nu poate deveni periculos pentru el §i 
pentru al∞ii, ceea ce înseamn¶ foarte pu∞in §i în domenii 
“devalorizate”. 

Nu cred c¶ adul∞ii vor putea s¶ se “vindece” cu totul. 
Vor face naveta între cas¶ §i spital, din ce în ce mai sl¶bi∞i, 
mai handicapa∞i, mai descuraja∞i. Ceea ce nu “înseamn¶ 
deloc c¶ trebuie abandonat¶ aceast¶ latur¶ a medicinei, care, 
ca §i psihiatria, umbl¶ §i pe la suflet, nu doar pe la trup. ïn 
“pauze” se vor crea §i la noi, dup¶ exemplul occidental, 
amicale, societ¶∞i (mai degrab¶ discrete decît secrete) ale 
alcoolicilor (anonimi), vor fi încurajate ac∞iunile de utilitari-
zare (am vrut s¶ derivez de la a fi util, pentru c¶ asta este 
buba §i la ei : sentimentul c¶ nu mai pot fi utili altora), fie ele 
productive (rezultînd ceva din activitatea lor), fie recreative 
(excursii, turnee). 

Acum m¶ gîndesc: dat¶ fiind avansata starea... alcooli-
zat¶ a basarabenilor, de unde dracul se vor putea recruta 
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pilo∞i de nave, supraveghetori de ecluze, de baraje, manipu-
latori de utilaje ? Sper c¶ se vor g¶si, totu§i, atî∞ia cî∞i trebuie. 
Cam aceea§i chestiune se va pune (cu trei grade mai jos) în 
leg¶tur¶ cu tabagismul. 

Miercuri, 13 octombrie 1993 

Toat¶ noaptea m-am perpelit: amintisem de etilism, de 
tabagism, dar nu suflasem un cuvînt despre toxicomanie - de 
ce ? Simplu, zic, acum : eu sunt un om în vîrst¶ care, în 
România, nu apucasem a§a-ceva, iar în Fran∞a, a§a-ceva-ul 
se întîmpl¶ la al∞ii... Dar bineîn∞eles c¶ ne vom ocupa §i de 
toxicomani ! 

Vor fi multi bie∞ii oameni de care va trebui ca cineva s¶ 
seocupe. Se vorbe§te c¶ exist¶ numero§i copii intoxica∞i cu 
nitri∞i - de la apa în care au ajuns îngr¶§¶mintele. De ase-
meni, iradia∞ii de la Cernobîl - s-ar fi semnalat na§teri de 
mon§tri. 

Pe m¶sur¶ ce înaintez în trebile-interne ale Basarabiei, 
chiar de la dep¶rtare, în∞eleg c¶ acolo totul trebuie luat de la 
început; c¶ nimic nu se poate repara, cîrpi, restaura. ïnc¶ o 
dat¶: t¶v¶lugul comunist a trecut peste trupuri - asta o §tiam 
cu to∞ii, dar ne era greu s¶ admitem c¶ si sufletele au fost 
atinse; ba chiar r¶nite; unele ucise. 

M¶ repet, m¶ repet : ceva-ceva intuisem, scriind 
Patimile dup¶ Pite§ti, îns¶ atît cît mi se ar¶tase nu putusem 
s¶ pun pe hîrtie, în totalitate: eram un exilat solidar cu to∞i 
exila∞ii (deci §i cu legionarii) §i nu se putea s¶ le fac eu una 
ca asta... Una ca asta mi-au f¶cut-o ei, în frunte cu - cine-ar 
fi crezut? - D. Bacu, cel care m-a încondeiat insistent pe 
lîng¶ Cu§a, iar Cu§a nu m-a publicat, cum tot promisese. 
A§adar, nu m¶ l¶sase inima mea (de exilat-solidar !) s¶ 
a§tern pe hîrtie adev¶rul-adev¶rat - cel care mi se ar¶tase, 
mai pu∞in luînd (sau aducîndu-mi aminte) faptele, ci, tocmai, 
pentru c¶ în ultima tentativ¶ scriam roman, mi§c¶rile 
suflete§ti ale personajelor devenite persoane. Omisesem, 
deci, din delicate∞e, s¶ formulez hot¶rît cele dou¶ p¶reri ale 
mele: c¶ “fenomenul Pite§ti” a fost un tragic “dialog” între 
fra∞ii-du§mani comuni§tii-legionarii; §i c¶ “rezultatul” 
(omul-nou) nu a fost cules de comuni§ti pe loc, atunci 
(1952), ci, f¶r¶ a folosi violen∞a oarb¶, în timp, a fost ob∞inut 
în întreaga ∞ar¶ (ca o total¶ închisoare) : dou¶zeci §i ceva de 
milioane de “oameni noi”, de “reeduca∞i”. 
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Este drept: atunci cînd scriam cartea (am terminat-o în 
1980) nu eram sigur-sigur de “p¶reri”; §i mai drept: nici în 
prim¶vara-vara lui 1989 (cînd cu “Uniunea Scriitorilor”, 
îns¶ revela∞ie-invers¶ fiind eseul romancierului emigrat în 
Israel) n-am vrut s¶ accept eviden∞a ; nici chiar dup¶ 20 mai 
1990 (primele alegeri) nu m-am l¶sat... dus. Abia anul trecut, 
1992, de prin martie-aprilie (cînd scriam de zor la “scrisoa-
rea c¶tre Gabriela Adame§teanu” - în chestiunea lui 
Manolescu - dar pe care n-am mai trimis-o, la rug¶mintea 
Monic¶i Lovinescu («Calc¶-∞i pe inim¶ m¶car o dat¶-n 
via∞¶»...) ; mi-am c¶lcat §i bine am f¶cut: Manolescu nu a 
fost desemnat candidat la preziden∞iale - ¶sta era obiectul 
textului - §i pîn¶ la alegerile din toamn¶, cînd am în∞eles, în 
sfîr§it, c¶, în fa∞a lor, comuni§tii §i securi§tii au vidul pres¶rat 
(!) de turn¶tori de voie, de nevoie... 

Iar dac¶ a§a stau trebile în RomâniaMare (a§a mi-a ie§it 
din ma§in¶), ce preten∞ii s¶ avem de la Basarabia, s¶raca ? 
Primele semne de pite§tizare §i dincolo de Prut au venit din 
partea unor “directori de con§tiint¶” : Vieru, Lari... Iar cum 
eu îmi aduc aminte: l-am cunoscut pe Dru∞¶, clasicul loc în 
via∞¶, aici, prin 1988 (§i înc¶ Dru∞¶ e bun, are bun-sim∞) ; pe 
Dabija […] S¶ ne ∞inem de gîndul c¶ Moise a “inventat” o 
dat¶ pentru totdeauna “metoda” : a§tep∞i s¶ piar¶ robii, abia 
dup¶ aceea intri în ∞ar¶-nou¶ cu oameni noi (§i liberi). 

Pîn¶ atunci, s¶-i d¶m calului, pe lîng¶ ov¶z, o c¶ru∞¶: 
La mintea... calului: o parte din caii ie§i∞i din spuma 

codrului (o dat¶ cu el plantat de copii) vor fi înh¶ma∞i. 
Nu ne ocup¶m deocamdat¶ de atelajele sportive, dar s¶ 

le amintim pe cele de agrement: birjele, în tîrguri în ora§e, 
pentru plimb¶ri, pentru deplas¶ri neurgente - ce alt mijloc de 
locomo∞ie (ce cuvînt !), mijloc hipo (¶sta, da : suntem în plin 
suprarealism românesc) - decît birja? Pentru pl¶cerea ochiu-
lui §i a sufletului, nu doar caii §i hamurile lor vor bucura 
inima, ci §i vizitiul - cu uniforma lui. 

Tot în tîrguri §i ora§e, tradi∞ionalul transport al berii -
ah, azi butoia§ele sunt din aluminiu urît ! - dar §i livrarea 
altor m¶rfuri, începînd cu b¶uturile (la restaurante, cantine) : 
platforma, ori harabaua, ori camionul: tras de doi m¶re∞i cai 
(de camion...), umblînd cel mult la trap u§or, în rest, la pas: 
de ce ne-am gr¶bi? Camionul hipo este, fire§te, tras de cai 
(am mai spus: falnici), îns¶ desc¶rcatul-înc¶rcatul ar putea fi 
motorizat: un motora§ de sub 50 cm cubi ar pune în mi§care 
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o “discret¶” macara; macaraua va pune marfa pe un 
c¶rucior-elevator §i uite treaba! V¶d acest echipaj nu doar 
avînd un rol utilitar; mai întîi caii: nu e de colea s¶ vezi 
trecînd doi mun∞i frumos sculpta∞i, cu hamuri frumoase, 
∞intate, cu canafuri, cu bibiluri negre§it, cu clopo∞ei; unii ai 
cailor, ai fiec¶ruia (dar deosebit de clopo∞eii altor cai), §i 
clopotul omului, prin care î§i anun∞¶ venirea, deci aprovizio-
narea... Desigur, camionul va fi prev¶zut cu un sistem efica-
ce §i sigur de frînare. Mi se pare c¶ am v¶zut la Bruges - dac¶ 
nu, inventez cu aerul c¶ povestese : în oprire, pe cap¶tul 
oi§tei se înal∞¶ în fa∞a ochilor calului un semn c¶ orice s-ar 
întîmpla, el nu mi§c¶ - decît atunci cînd dispare semnul - ce, 
nu e bun¶ g¶selni∞a ? Bine, atunci o s¶ caut (§i o s¶ g¶sesc) 
alta. 

ïn continuare, s¶ în§ir tr¶surelele cu dou¶ ro∞i: sareta, 
cabrioleta, bihunca, docarul (nu §tiu dac¶ nu suprapun, 
acesta din urm¶ putînd avea §i patru ro∞i). Acestea, în 
domeniul utilitar, ar putea avea rolul unei motorete. 

Hai s¶ lu¶m docarul, s¶-l punem deoparte, ca s¶ vedem 
ce fac eu din dog-cart... 

Ajungem la... - s¶ a§ez¶m, “între”, tr¶sura ? De ce nu : 
tr¶sura va fi, la ∞ar¶, ceea ce e, la ora§, birja, e bine a§a ? 
Destinat¶, în principal, transport¶rii oamenilor. 

Iar acum, c¶ru∞a. M¶ întreb: dac¶ boii nu mai sunt pu§i 
la jug, înseamn¶ c¶ a disp¶rut §i carul; deci car va fi... cea 
mai grea dintre c¶ru∞e §i va servi la transport. Numai c¶ de 
mult¶ vreme descurc¶re∞ii din Est §i-au pref¶cut c¶ru∞ele, 
telegile, în “camioane” cu ro∞i de camion - exact pentru 
transporturi grele (nu ne c¶ra, la Breaza, pe panta aceea 
înfior¶toare, bolovani de rîu, din albia Prahovei, un om cu 
doi cai?). 

Nu ar fi rezonabil s¶ multiplic¶m variantele, mai ales c¶ 
în ultim¶ instan∞¶, pentru transporturi grele oricine poate 
apela la tractor sau camion. 

M¶ intereseaz¶ îns¶ altceva: carul, c¶ru∞a (înc¶ nu m-am 
hot¶rît cum s¶-i zic... personajului) cel cu multiple 
întrebuin∞¶ri : 

a) ca vehicul de transport, cu 2, cu 4 ro∞i ; 
b) ca vehicul antrenînd mecanic utilaje : cositoare, 

stropitoarede vie, de pomi - culeg¶toare - de ce ? vom vedea 
- pr¶§itoare etc.

Pentru aceste tr¶suri-c¶ru∞e lucr¶toare trebuie g¶sit¶ o 
anume form¶ §i dimensiune de roat¶. Presupun c¶, cu cît va 
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fi mai mare, cu atît mai u§or de tras va fi. Presupun apoi c¶ 
roata avînd camer¶ cu aer este bun¶, dar nepractic¶ în caz c¶ 
se sparge. M¶ întreb dac¶ o structur¶ alveolat¶ a ro∞ii n-ar fi 
mai potrivit¶. Probabil mai grea, îns¶ pe teren aproximativ 
plat, roata, fiind mare în diametru, va fi relativ usor de tras. 

Acum cuplarea : O roat¶ din fa∞¶ (sau, pentru siguran∞¶, 
dou¶) va fi prev¶zut¶ cu un sistem de cuplaj prin ax cardanic 
al accesoriilor de lucru: cositoare-pieptene, cositoare 
rotativ¶ (cu coard¶), pomp¶ (pentru stropit lichide); de 
asemeni, un dispozitiv de s¶pare de gropi pentru puie∞i: 

1) între gropi, prin roat¶, se “acumuleaz¶” aer compri-
mat, care este slobozit în momentul bortilirii ; 

2) pe car-c¶ru∞¶ se instaleaz¶ balonul de aer comprimat, 
înc¶rcat fie în drum spre locul de plantare, fie... printr-o 
eolian¶ montat¶ §i ea pe car; 

3) sau: o eolian¶ adus¶ la începutul lucr¶rilor, montat¶ 
pe piciorul fix (ori demontabil) produce curent electric 
(înmagazinat în acumulatori, vedem noi la ce-i folosim) §i 
aer comprimat; fie se folosesc dou¶ “butelii” (una lucreaz¶ 
în timp ce se încarc¶ cealalt¶), fie o butelie “fix¶” din care se 
alimenteaz¶ cea tractat¶ (înc¶rc¶tur¶ moderat¶, doar pîn¶ la 
egalizarea presiunii, dar tot e ceva, nu ?). 

ïn acest caz, nu se mai folose§te cuplajul mecanic pe 
roat¶. De cercetat: în ce m¶sur¶ se poate produce §i folosi 
aerul comprimat în lucr¶ri agricole u§oare... 

Carul: s¶ poat¶ fi mic§orat-m¶rit, lungit-scurtat (pe 
l¶∞ime numai dac¶ exist¶ o osie pentru fiecare roat¶). 

Joi, 14 octombrie 1993 

Mare tragodie mare, în Fran∞ia : alba§trii [echipa de fot-
bal] au mîncat papar¶, pe teren propriu, de la o “echip¶ sim-
bolic¶” : Israel. Planificarea zicea “cinci la zero” §i toat¶ 
lumea credea în b¶taie, probabil §i israelienii în§i§i. De alt-
fel, ei au deschis “hora”: 1-0. Stupoare, apoi egalare. “Ei, 
acum o s¶ vedem ce-o s¶ vedem”, ne asigurau “juc¶torii” de 
la televiziune. Am v¶zut: înc¶ un gol francez - extraordinar! 
- marcat de Ginola. Ei bine, 2-1 dup¶ pauz¶, cum, necum, a
devenit... 2-3 ! Doamne, c¶ rotund¶ mai e mingea de fotbal 
(zise Gu∞¶ Gu∞ând¶u) ! 

Asear¶ convorbire (la telefon, se în∞elege) nepl¶cut¶, cu 
Monica. Dup¶ vreun sfert de or¶ de discu∞ie în jurul Agende-
lor, în încheiere, cînd “rezumam” §tirile, zic : 
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- A∞i auzit ultima bomb¶? Ultima c¶dere? Pintilie face
film dup¶ Cronic¶ de familie a lui Petru Dumitriu ! 

A§ fi jurat c¶ Monica are s¶-mi împ¶rt¶§easc¶ mirarea-
indignarea. Ea îns¶, aflat¶ de mult¶ vreme într-o faz¶ 
împ¶ciuitorist¶ : 

- £tiam, dar Pintilie ia totdeauna texte mici din care
face filme mari... 

- ... de pild¶ un mic text din Caragiale, zic.
- Am vrut s¶ spun c¶ el nu prea (!) ∞ine seama de

calit¶∞ile morale ale autorului textului - a f¶cut Balan∞a dup¶ 
B¶ie§u, a f¶cut Reconstituirea dup¶... 

- P¶tra§cu îl cheam¶, dar nu v¶d care ar fi leg¶tura între
Petru Dumitriu §i P¶tra§cu. Nici chiar între Dumitriu §i 
B¶ie§u. Si mai ales nu v¶d leg¶tura între Pintilie §i Petru 
Dumitriu. 

La care Monica zice c¶ Pintilie, în timpul unei 
conferin∞e ori întruniri, s-a scuzat c¶ face film dup¶ un text 
care prezint¶ aristocra∞ia noastr¶ într-o lumin¶ nefavorabil¶, 
îns¶ din sal¶ lu¶torii de cuvînt au protestat, asigurîndu-l 
c¶ bine face, de ce n-ar face-o... 

Eu am morm¶it c¶ nu v¶d leg¶tura între... aristocra∞ie §i 
“cererile din sînul maselor”; din cîte §tiu, Pintilie nu a 
satisf¶cut niciodat¶ “comenzi sociale”, n-a ∞inut seama de 
opiniile maselor largi de consumatori. Chestiunea este, 
r¶mîne: cum de poate Pintilie s¶ fac¶ film dup¶ un text de 
Petru Dumitriu - asta, nu alta. Nu e vorba care text; dac¶ 
textul e slab (§i îl face el film-mare); dac¶ textul e pretext 
vorba este c¶ Petru Dumitriu, ca f¶c¶tor de texte este 
simbolul - §i cununa - tic¶lo§iei scriitorului român de la 
origini în prezent, iar gestul lui Pintilie - cel mai mare 
regizor român - de a face film dup¶ Petru Dumitriu are §i o 
alt¶ semnifica∞ie: aceea de a-l legitima culturalice§e §i 
moralice§te pe ciocoiul-ro§u Dumitriu - a§a cum Manolescu 
luîndu-i interviu, a doua zi dup¶ Mineriad¶, lui Iliescu, l-a 
legitimat politice§te pe un criminal. 

Monica a avut un (bun) prilej s¶ se derobeze, cum ar fi 
spus b¶trînul Lovinescu - mai ales c¶ adusesem vorba despre 
Manolescu, sl¶biciunea lor - spunînd c¶ ea a obosit; c¶ ea are 
alt¶ treab¶; c¶ ea nu mai are microfonul Europei libere de la 
care s¶ împart¶ dreptatea §i notele bune... 

ïmi st¶tea pe limb¶ s¶ spun c¶ absen∞a unui microfon nu 
poate împiedica rostirea unor judec¶∞i morale - fiindc¶ asta 
era, la urma urmei: mai poate fi considerat Pintilie un om 
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moral dup¶ alegerea unui text (adev¶rat: nu Drum f¶r¶ pul-
bere, nici Vîn¶toare de lupi, nici chiar Pas¶rea fur-
tunii, dar un text me§terit dup¶ re∞eta partidului) de cel mai 
tic¶los dintre to∞i scriitorii tic¶lo§i∞i - §i nu pu∞ini! - sub 
comuni§ti? 

ïmi mai venea s¶ continuu: atîta timp cît Pintilie r¶mâne 
cunoscut ca unul care a f¶cut pactul-eu-diavolul (aici 
întîlnindu-se cu Petru Dumitriu, înaintemerg¶torul în 
materie...), nu era foarte grav într-o ∞ar¶ în care (o bun¶ parte 
din) “con§tiin∞ele na∞iei” fuseser¶ constrînse s¶ devin¶ 
informatori ai Securit¶∞ii. Sigur, nu este deplin¶ pl¶cerea-
aprecierii (uite, §i soarele are pete), îns¶ astfel gîndim 
doi-trei-patru in§i, masele largi se bucur¶, iar reprezentan∞ii 
lor, scriitorii §i arti§tii alimenta∞i cu soia, teoretizeaz¶ 
aceast¶... “umanitate” a idolului. De aici îns¶ la... op∞iune, 
ac∞iune deliberat¶ - fiindc¶ Pintilie a ales textul dup¶ care s¶ 
fac¶ filmul - drumul e lung; iar Pintilie l-a f¶cut. 

ïn rezumat, aceea§i opinie a avut Virgil (dup¶ ce i-am 
vorbit despre volumul lui, Subiect §i Predicat) : c¶ Pintilie 
“a f¶cut filme mari din texte... indiferente”. 

Sunt foarte-foarte obosi∞i, Monicii no§tri. £i, dup¶ 
c¶l¶toria în România, puternic contamina∞i de românism. 
Adic¶ foarte-foarte-foarte relativizatori : «Nu e chiar a§a» ; 
«S¶ ∞inem seama c¶ ei, acolo...»; «Da, dar X a fost foarte 
bun, în cutare împrejurare»… 

Acum, dup¶ ce am citit Agende-le lui E. Lovinescu, 
mi-e... oarecum pentru Monica, fiica lui. Fiindc¶ §tiu : ce a 
f¶cut tat¶l ei (chiar în Agende, ne-recomandate a fi publica-
te - dar nici distruse, nici recomandate a nu fi editate) nu a 
f¶cut §i nu va face fiica. Bineîn∞eles, nu §tiu ce anume scrie 
Monica în jurnalul ei, dar §tiu: ea este un produs al c¶r∞ii; a 
crescut printre scriitori, dar mai ales printre c¶r∞i. Iar din 
c¶r∞i, din ceea ce spuneau (cu glas tare) scriitorii, Monica 
§tie c¶ nu se a§tern pe hîrtie chiar toate cîte se afl¶; chiar 
toate adev¶rurile. Monica este un om eminamente social, 
fire§te, cu un catehism moral pe care-l respect¶. Respect¶ cu 
sfin∞enie cele zece porunci, dar cînd observ¶ c¶ cineva de 
al¶turi nu le respect¶, ea consider¶ c¶ nu este “convenabil” 
s¶-i atrag¶ aten∞ia - tocmai pentru c¶ tr¶ie§te într-o ∞es¶tur¶ 
social¶. Pentru ea, dar nu numai, pentru to∞i oamenii 
adev¶ra∞i, adic¶ sociali, adev¶rul este o categorie, iar 
adev¶rul-spus este o alta. £tiu, fire§te, c¶ nu pot cere de la 
al∞ii s¶ fac¶ ceea ce fac eu. Eu nu sunt om, nu sunt membru 
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al societ¶∞ii, eu nu respect convenien∞ele, nu respect fidelita-
tea-în-prietenie, sunt brutal, sunt nedrept, sunt imposibil -
deci îmi merit locul “la col∞” - în care singur m-am postat -
sau: încol∞at... (§i de acolo, împro§c venin §i înjur¶turi). 

Chiar a§a: ce-oi fi vrînd de la ceilal∞i (fire§te, vorbesc 
numai de scriitori §i numai de oamenii buni) ? S¶ fac¶ ceea 
ce fac eu, adic¶ s¶ trînteasc¶ în fa∞¶ “adev¶ruri” de care 
nimeni n-are nevoie, ba dimpotriv¶: sunt jenante, dac¶ nu 
de-a dreptul r¶u-f¶c¶toare? Bine-bine, dar un asemenea om 
(“ideal”, pentru mine) ar fi trebuit s¶ treac¶ prin v¶mile prin 
care am trecut eu ; hai s¶ le mai enum¶r o dat¶: n¶vala ru§ilor 
în Basarabia; ridicarea tatei ; r¶zboiul peste noi; refugiul, 
primirea... fr¶∞easc¶; fuga prin p¶duri; prinderea; lag¶rul de 
la Sighi§oara ; libertatea provizorie dintre aprilie 1945 §i 
martie 1953 (moartea lui Stalin), cînd am fost... aproape-
siguri c¶ nu ne mai “repatriaz¶ ru§ii” ; apoi arestarea; apoi 
domiciliul obligatoriu; apoi agonia mamei, moartea tatei ; 
apoi s¶r¶cia cumplit¶ material¶; apoi “încontrarea” pe fa∞¶ 
cu sistemul (nu cu cenzura, nu cu partidul, nici doar cu 
Securitatea, ci cu sistemul) ; tratamentul aplicat de “colegi” 
pe cînd eram izolat §i interzis; pe cînd eram asaltat de 
ceilal∞i, dar evitat ca ciuma de scriitori; în fine, exilul; în 
fine, exilul total ; acesta : exilul total nu este acela în care nu 
mai ai nici m¶car speran∞a c¶ vei “reintra” vreodat¶ - în ∞ar¶; 
exilul total este acesta: cînd r¶mîi f¶r¶ nici un prieten 
(adev¶rat). 

Iar pentru c¶ tot am r¶mas f¶r¶ ∞ar¶, s¶ v¶d de cîte ori : 
1. Dup¶ 28 iunie 1940, cînd, stînd pe loc, am pierdut-o:

a devenit a altuia. 2. ïn martie 1944, cînd ne-am refugiat. 
3. ïn decembrie 1944, cînd, în p¶dure, ne-au prins nu ru§ii,
nu jandarmii, ci localnicii, români-de-ai-no§tri. 4. ïn martie 
1970, cînd am fost interzis - scos nu numai din publica∞ii, dar 
§i din biblioteci, din via∞¶, deci din ∞ar¶. 5. ïn 20 noiembrie 
1977, cînd m-am exilat. 6. ïn februarie-martie 1990, cînd 
aflîndu-m¶ §i eu în entuziasmul “revolu∞iei române”, 
credeam c¶ m¶ pot întoarce acas¶, iar r¶spunsul (adev¶rat, 
piezi§) mi-a venit nu de la du§mani, ci de la prieteni. 7. ïn 
fine, în 1992 §i 1993, cînd am aflat c¶ doi prieteni (oricum, 
Sorescu nu-mi era du§man), doi scriitori buni, dou¶ 
“con§tiin∞e” mi-au trimis la topit, adic¶ la distrus, dou¶ c¶r∞i: 
Culoarea curcubeului, cea nedistribuit¶ de Humanitas în 
vara-toamna lui 1990 (dar depozitat¶, dac¶ ar fi s¶-i cred pe 
tovar¶§ii de la centralele presei jude∞ene, întreba∞i de Florin 
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Ardelean) §i Gard¶ invers¶, la Scrisul Românesc, ale c¶rei 
§palturi le-am avut înc¶ în august-septembrie 1990, aici la 
Paris, aduse de “adjunctul” lui Sorescu, C. Barbu. 

Or, cum s¶ te duci (iat¶, n-am spus: întorci) într-o ∞ar¶ 
în care prietenii, nu du§manii, f¶c¶torii de c¶r∞i, nu f¶c¶torii 
de cozi de sap¶ î∞i distrug c¶r∞ile? 

Ce noroc, ce noroc am eu cu Basarabia mea; cu 
Basarabia II. Sau, cum i-am mai spus, fiindc¶ va fi inclus¶ §i 
Bucovina de Nord §i ∞inutul Her∞ei: Nistria. Am, nu doar un 
loc unde s¶ m¶ retrag - tr¶gînd rare focuri de arm¶ - ci §i un 
loc unde pot face ceva. Vrasîdzîc¶, cum dzîce basarabeanul: 
t¶tul. Cel mai bine pe lume e cînd nu te scufunzi; deci nu 
te îneci. 

Iar ca s¶ nu te scufunzi, te înarmezi cu flotoare… 

Ambarca∞iunile care vor circula pe Prutul navigabil 
(pe o hart¶ oficial¶ v¶d o ancor¶ în dreptul Cahulului), pe 
canale, ca s¶ nu se... îngroape excesiv ïn ap¶ - pe m¶sura 
înc¶rc¶turii vor avea FLOTOARE. Flotoarele fiind acel(e) 
ceva care men∞in(e) înc¶rc¶tura util¶ deasupra nivelului apei, 
deci ambarca∞iunea opune mult mai pu∞in¶ rezisten∞¶ la 
înaintare; deci mai pu∞in¶ energie va fi necesar¶ pentru 
propulsie. 

ïn mare, ambarca∞ia va avea dou¶ fIotoare, dep¶§ind în 
lungime atît prora (?) cît §i pupa (!). Vor fi alc¶tuite din ∞evi 
de o∞el pentru transportorul de 55 m lungime (cel mai lung -
lat de 7 m), flotorul va avea diametrul de 1 000 mm sau de 
1 250. Flotorul propriu-zis va fi mai scurt cu 2 m în fa∞¶, 2 
m în spate; acolo vor fi “prore” pe care în timpul înghe∞ului 
vor fi montate pluguri-de-ghea∞¶. 

La T 55 fiecare flotor (fiecare parte: dreapta, stînga) va 
fi compartimentat¶ : 4 camere etan§e, cu valv¶ de intrare-
ie§ire, în vederea “umfl¶rii” §i cu manometru-control în 
postul de pilotaj. 

(De ce flotoarele trebuie s¶ fie cilindrice §i nu p¶trate, 
trapezoidale etc. 

1. Forma rotunjit¶ este mai alunecabil¶ pe ap¶.
2. ïn timpul înghe∞ului-total (cînd circula∞ia pe canal se

opre§te), transportoarele s¶ poat¶ “a§tepta” pe apa canalului 
§i nu în rezerva∞ii, în cale-seci; ghea∞a format¶ va împinge în 
sus, f¶r¶ pagub¶, flotorul, datorit¶ formei sale... expulzabile; 
oricît de înc¶rcat va fi T-ul, nu va fi strivit din p¶r∞i, ca în 
cazul formelor poligonale. 
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3. Lipsa de deriv¶ pe flotoare va fi suplinit¶ de derive -
dou¶ - pe corpul de propulsare, jucînd rol §i de directoare.) 

Ziceam deci c¶ T-55 are 7 m l¶∞ime; (flotoarele vor fi 
plasate la extremit¶∞i, linia cu plumb a corpului s¶ cad¶ 
tangent cu cilindrul. Dac¶ are diametrul de 1,250 m, platfor-
ma va avea 25 cm, deci, pîn¶ acum, un total de 1,500 m. 
Primul etaj: 2,500 - total: 4 m ; al doilea: 2,5 = 6,5 m. 
Al treilea: 2,5 m, total: 9 m. ïnc¶ 1,5 m : axul eolienei, 
antenele, înc¶ 0,5 de siguran∞¶. 

Ceea ce d¶ un total de 11 m în¶l∞ime. Chiar dac¶ T-ul nu 
va pluti total- adic¶ va fi doar în contact cu apa - trebuie s¶ 
se ∞in¶ seama de aceast¶ în¶l∞ime de siguran∞¶: podurile nu 
vor avea o în¶l∞ime mai mic¶ - socotind de la nivelul 
canalului, în principiu, constant. 

Flotoarele descrise mai sus permit înc¶rc¶turii s¶ se afle 
pu∞in îngropate în ap¶ - ceea ce va pune oarecari probleme în 
caz de vînt din fa∞¶ sau lateral - mai cu seam¶ dac¶ T-ul va 
“în¶lta” cele sase eoliene - trei perechi. ïn caz de vînt 
contrar, energia acumulat¶ va fi cheltuit¶ pentru... r¶mînerea 
pe loc. De aceea eolienele sunt telescopice, avînd dou¶ 
mecanisme: 

1. automat, mecanic, de coborîre a eolienei, cu cît for∞a
vîntului e mai mare (reglabil) ; 

2. pneumatic, comandabil de la postul de pilotaj: eolie-
nele sunt coborîte (§i ascunse...) în caz de vînt puternic din 
fa∞¶ §i la trecerile pe sub poduri - chiar dac¶ sunt toate 
deasupra lui 11 m. 

Dat fiind faptul c¶ transportoarele nu au doar misiunea 
de a transporta, ci §i de a acumula energie (electric¶, pneu-
matic¶) ; dat fiind faptul c¶ manevrele de întoarcere, de dare 
- înapoi pe anume por∞iuni (în cazuri de incident-accident)
vor fi destul de laborioase, v¶d T-55 perfect simetric - ca o 
ram¶ de metrou, putînd fi pilotat atît dintr-un cap(¶t) cît §i 
din altul. 

A§adar, un transportor avînd lungimea de 55 m (§i, 
repet, l¶∞imea de 7), va avea la stînga (nu ,,în fa∞¶”, nici “în 
spate’’) o “cabin¶” de 7 m ; la dreapta o alt¶ cabin¶ 
(identic¶), iar exact la mijloc o “felie” de 3 m l¶∞ime, fire§te, 
pe toat¶ în¶l∞imea. 

Am mai spus: întregul T are 3 nivele - deci §i cabinele -
§i felia. La cabine, jos: rezerva de aer comprimat (într-un 
recipient ori mai multe), un propulsor de rezerv¶ §i (în 
l¶ca§ul lui) propulsorul activ - montajul, demontajul este, în 
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fapt, simpla ridicare a unuia cu bra∞ul lui §i coborîrea celui-
lalt, opera∞iune care nu ia mai mult de un minut. Tot aici, la 
primul nivel trebuie s¶ existe un post de pilotaj (secundar), 
cuplat cu cel de la nivelul III. 

La etajul II vor fi : acumulatorii electrici - în “paletele” 
lor (deci u§or desc¶rcabili) §i baia, buc¶t¶ria, c¶mara de 
alimente. 

La etajul superior : postul de pilotaj, cu§ete (pentru 4 
persoane), mas¶-scaune si closet. 

Rezerva de ap¶ potabil¶ va fi la III, iar apele uzate 
(closet, buc¶t¶rie, baie) vor fi adunate la I ; în porturi, la 
borne speciale, vor fi evacuate (în timp ce se va completa 
rezerva de ap¶). 

Partea din spate (dinspre interior) a fiec¶rui etaj III va fi 
ocupat¶ de casa eolienelor. La cabine doar 3 m din 7 ; la 
felie, întregul etaj III. 

Circula∞ia între o cabin¶ §i alta se va face atît prin 
fiecare etaj cînd m¶rfurile sunt containerizate §i las¶ un 
culoar interior - fie pe “acoperi§ul” ultimului etaj, cale cu 
balustrade, trecînd printre eolienele perechi, f¶r¶ pericol. 

S¶ rezum rostul transportorului : 
a. fire§te, transport¶ m¶rfuri neperisabile, grele §i foarte

grele: lingouri de sticl¶, conserve în containere, în borcane, 
în cutii ; vin, rachiuri, sucuri de fructe, ape minerale, ape de 
mas¶; materiale de construc∞ie (c¶r¶mizi, calupi, cochile∞i, 
blocuri, subansamble de beton armat, ∞igle, stîlpi etc.), §ine, 
∞evi, profilate, sîrm¶, lemn, hîrtie; 

ce nu transport¶: petrol §i derivate, îngr¶§¶minte chimi-
ce, ierbicide, pesticide, produse toxice, poluante etc. ; 

b. se va mi§ca prin propriile-i... mijloace: electricitate §i
aer comprimat - produse la bord, de cele 6 eoliene. Cum îns¶ 
eolienele func∞ioneaz¶ §i în timp ce T sta∞ioneaz¶ ; cum se 
poate întîmpla ca în timpul transportului s¶ nu bat¶ vîntul... 
T este prev¶zut cu mijloace de înmagazinare a energiei: 
energia mecanic¶ produs¶ de eoliene este transformat¶ în 
electricitate §i în aer comprimat; aerul comprimat serve§te la 
propulsie, electricitatea se acumuleaz¶ în... acumulatori ; 
cînd nu mai este suficient aer comprimat, îl fabric¶ pe loc... 
acumulatorii. ïn porturi, în puncte de oprire obligatorie 
(ecluze, elevatoare), în cazul în care un T are “surplus” de 
energie, îl descarc¶ - fie o dat¶ cu acumulatorii §i baloanele 
de aer comprimat, fie prin... transvazare. 

(Ana, care a citit ce am scris pîn¶ azi, bag¶ de seam¶ c¶ 
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,,metodele sunt de secolul XIX: canalele, cositul, plantatul, 
caii, tr¶surile...” 

Mie nu-mi d¶duse prin cap asta - adic¶ o întoarcere în 
timp, eu urm¶risem o încetinire a ritmului de via∞¶ (§i de 
progres). Dac¶ tot îi ard o Cetate Ideal¶, atunci am dreptul 
s¶ m¶ întreb: progres, al cui - §i pentru cine? Ca s¶ produc¶ 
omul mai multe cuie §i mai mul∞i litri de lapte §i mai multe 
sticle cu vin ? ïn ce scop? £i : cui serve§te cantitatea, chiar 
calitatea, dar mai ales viteza ?) 

Am încercat s¶ propun o frîn¶-dulce, un... temperator al 
poftei de a se n¶pusti. De aceea am vorbit de canal: nu doar 
un drum-f¶r¶-pulbere, cale de transport, ci, dup¶ foloasele 
concrete: transport, ap¶, s¶ introduc¶ o lentoare, un ritm mai 
pu∞in feroce (da, feroce) ; dac¶ am recomandat ne-folosirea 
îngr¶§¶mintelor chimice, a ierbicidelor, a pesticidelor, n-am 
f¶cut-o numai din ra∞iuni strict ecologiste, ci §i pentru a 
încetini galopul productivit¶∞ii pe care ni l-au inculcat comu-
ni§tii sovieti§tii (inspira∞i puternic de capitali§tii-america-
ni§tii), prin îndepliniri-dep¶§iri, prin stahanovism §i alte 
idio∞enii si inumanit¶∞i. 

C¶ci, dac¶ tot suntem în Cetatea Ideal¶, atunci ideal este 
s¶ nu lucr¶m ca vitele, pentru a produce - §i doar pentru a 
produce - ci §i pentru a ne putea bucura de bun¶tatea produ-
selor noastre - mai ales c¶ vor fi preponderent alimentare. 
Sistematizarea teritoriului, pentru a evita pr¶p¶dul inunda-
∞iilor, a avut §i un scop (secundar) ascuns: acela de a dimi-
nua terenul strict arabil, de a-l destina p¶§unilor, fîne∞elor, pe 
care s¶ pasc¶ vaci, dar mai cu seam¶ cai! Dac¶ am vorbit de 
“introducerea” calului în anumelucr¶ri agricole, am f¶cut-o 
nu pentru “m¶rirea productivit¶∞ii agricole”, ci din contra, 
pentru mic§orarea acelei împu∞ite de productivit¶∞i, dar 
umanizarea ei (am mai spus-o, prin... cabalinizare). De ce s¶ 
produc¶ omul din Cetatea mea (Ideal¶) grîu §i orz §i porumb 
§i tutun §i cartofi §i vin (prost) §i struguri (buni§ori), dac¶ 
produsul muncii sale se duce la Rus, ca bestie ocupant¶ §i 
colonizatoare, ori la scandinavi, bog¶ta§ii ceia care trag ei 
vinul §i rachiul în sticle - c¶ au sod¶; §i au etichete... ? 

Ceea ce nu înseamn¶ deloc c¶ Basarabia (Ideal¶) nu va 
produce §i exporta alimente - ba da ! ïns¶ nu întreaga ∞ar¶ va 
fi înh¶mat¶ la aceast¶ treab¶; §i nu cvasitotalitatea 
suprafe∞elor agricole vor fi închinate produselor de export -
nu : pentru a§a ceva vor lucra “uzinele de produse agricole”: 
sere, ferme, cresc¶torii, abatoare, fabrici - dar numai acelea. 
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Nu se poate “mobiliza” o ∞ar¶ întreag¶, cu c¶∞el §i 
purcel, ca s¶-i asigure Rusului papirosul de tras în piept; nici 
carnea afumat¶ si nici chiar castraveciorii mura∞i. Sunt 
convins: “la noi” (în Basarabia ideal¶), doar a suta parte din 
oameni §i din mijloacele puse la dispozi∞ia exportului, în 
Sovietia, vor produce chiar mai mult (ce s¶ vorbim de mai-
bine!) decît pîn¶ acum. 

Persoanele - de ambe sexe care vor g¶si mai pl¶cut s¶ 
lucreze în uzinele de gogo§ari, în fabricile de castrave∞i 
mura∞i, s¶ o fac¶, vor exista §i asemenea prilejuri. Vorba este 
despre posibilitatea dat¶ oamenilor de a alege; de a, sigur, 
gre§i de prima oar¶, de a c¶uta altceva, altfel - dar a§a se 
înva∞¶ libertatea: practicînd-o (§i frigîndu-te cu ea !). 

Oamenii s¶ §tie: înv¶∞¶mîntul (pre§colar, elementar, 
secundar) este gratuit - §i obligatoriu; asisten∞a medical¶ este 
pentru to∞i, gratuit¶; b¶trînii, invalizii, handicapa∞ii vor fi 
integral în grija statului; femeile, în general, vor beneficia de 
program redus, vor fi încurajate a lucra acas¶ (pe bani, 
fire§te), iar concediile de maternitate vor fi cît mai gene-
roase - ca timp §i ca subven∞ii materiale. Cei ce vor (§i au 
capacitatea) de a urma studii universitare vor beneficia de 
burse - dar cî§tigate, pentru cei s¶n¶to§i ; burse speciale 
pentru handicapa∞i motorii, pentru fete-mame. Cei ce vor s¶ 
încerce o “afacere” : dup¶ examinarea dosarului (garan∞ii în 
caz de nereu§it¶), vor primi de la o banc¶ a statului împru-
muturi f¶r¶ dobînd¶. Cei ce vor s¶-§i cumpere cas¶ de locuit, 
s¶-§i construiasc¶, s¶ cumpere p¶mînt, iazuri, cresc¶torii 
etc., de asemeni vor primi împrumuturi f¶r¶ dobînd¶. Apoi, 
la un interval de 5 ani s¶ zicem, cei ce au contractat î 
mprumuturi pentru locuin∞¶, pentru studii, pentru o “afacere” 
modest¶, vor fi “amnistia∞i”, nu vor mai datora nimic. 

Vineri, 15 octombrie 1993 

Plou¶, plou¶, plou¶ §i la Paris, de trei zile. Catastrofal¶ 
s-a dovedit a fi ploaia în sudul Fran∞ei, în Elve∞ia (Tessin) §i 
în Anglia. Dup¶ cum tot arat¶ fotografia din satelit a 
Europei, un “dop” s-a stabilizat în zona Europei Centrale §i 
de Sud - centru, în sfîr§it: România - ce nu îng¶duie scur-
gerea curen∞ilor înc¶rca∞i spre Nord §i spre Est. P¶i, dac-a§ fi 
eu rege în România, a§ extrage pe dat¶ dopul! Chiar cu 
din∞ii! Ca s¶ eliberez curen∞ii atlantici, încolo, în sus §i la 
dreapta (cum prive§ti harta), s¶ nu se învîrteasc¶ pe loc, pe 
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loc, pe loc §i s¶ devasteze p¶mînturi atît de frumoase! P¶i, 
eu, dac-a§ fi secretar-general al Basarabiei, a§ convoca 
urgent Comitetul Central §i am decide, organizat, în unani-
mitate, nu scoaterea dopului, ci împingerea lui în sus, ca 
dovad¶ c¶ noi suntem cu masele, cu cei de jos! £i, dac-am fi 
§i noi mai disciplina∞i, în timpul doi (dup¶ destupare) am 
capta noi ploaia ce va trece peste capetele noastre, f¶r¶ s¶ se 
sloboaz¶ pe p¶mîntul însetat al Basarabiei. Cum? ïnc¶ nu 
§tiu exact, n-am avut timp s¶ pun la punct teh-no-lo-gia ceea, 
iar cît am pus-o - am uitat-o. 

Nu mai ∞in minte decît “metoda ecologic¶” : împ¶duri-
rea puternic¶ a dealurilor din zona V¶deni (la nord de 
Flore§ti) ; a celor din Cotiugeni-R¶spopeni ; Chiperceni-
Pohrebeni (din nordul Orheiului), apoi M¶gura (de la 
M¶gurele, deasupra Ungheniului); Ghilice§ti-Bud¶i; 
Bravicea ; Mana; Masivul Corne§ti, apoi dealurile de lîng¶ 
V¶rz¶re§ti §i C¶priana ; §i înc¶: L¶rgu∞a, Cahul, Etulia... 

Bariere-verzi ar constitui - în afar¶ de barierele propriu-
zise înse§i livezile; chiar pepinierele : acestea s¶ fie multi-
plicate, modernizate (ele s¶ devin¶ “fabrici de arbori §i 
pomi”) ; ele s¶ fie amplasate pe terenurile inundabile - lor, o 
inunda∞ie chiar sever¶ nu le face atîta r¶u cît poate provoca 
altor culturi sau altor “stabilimente” (sere, cresc¶torii de 
p¶s¶ri, de animale). 

Fiindc¶ tot am ajuns la pepiniere : 
Cele silvice vor produce puie∞i, desigur, de-p¶dure, 

începînd de “sus” : stejar, cu variantele lui locale §i impor-
tate, ulm, paltin, jugastru, carpen, ar∞ar - dar §i castan 
(necomestibi1) ; §i tei ; §i desigur, salcîm; 

ïn etajul urm¶tor: alun, corn, porumb(r)el, c¶lin etc; 
La margine (de codru des...) : cire§ amar, vi§in, m¶r, p¶r 

(p¶dure∞), corcodu§, mirabel (crihin i se spunea în) Ardeal); 
£i zmeur¶ si mure si m¶ces. 
Urzicile nu trebuie cultivate, apoi nu sunt “crescute” în 

pepiniere... 
S¶ revenim: dealurile de (re)împ¶durit trebuie u§or 

“fasonate” : pantele abrupte, lunec¶turile trebuie “tratate” -
cu parape∞i, plase ; de asemeni, cu terase ; masiv se va 
planta versantul nordic, iar cel sudic “vrîstat” de bariere-
plantate în terase. 

Revin la altceva: spa∞iile împ¶durite s¶ fie total 
îngr¶dite. £i interzise omului. A§adar: 
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a) se îngr¶de§te cu plas¶ de sîrm¶; 
b) se planteaz¶ puie∞ii ; 
c) se “seam¶n¶” (de mîn¶) trifoi, lucern¶, parîng, chiar 

buruieni (dac¶ dealul era chel). 
Nu se cose§te; se degajeaz¶ u§or p¶mîntul în jurul 

puie∞ilor, eventual se ud¶... - se replanteaz¶, se îndesesc - dar 
nu se cose§te! Ei, ce-o s¶ fie dac¶ n-o s¶ se strîng¶ fînul din 
viitoarea p¶dure? Putrezind pe loc, în timp, face mai mult 
bine decît “nutre∞ul” adunat dintre puie∞i. 

S-a f¶cut §i frig - poate numai pentru oasele mele. 
Oricum, dac¶ acum ar da s¶ plou¶, s-ar preface în ninsoare. 
Noroc c¶ au dat c¶ldur¶, anii trecu∞i a§teptau nu §tiu ce 
dat¶ (poate chiar 15 octombrie !) ca s¶ deschid¶ înc¶lzirea 
central¶. 

Nu mai am chef s¶ scriu. Dar scriu. Fiindc¶ §tiu: atîta 
timp cît scriu, înc¶ mai respir, înc¶ mai tr¶iesc. La urma 
urmei, scrisul meu, acesta, rezultatul, nu are vreun rost 
pentru al∞ii, eventualii cititori (sau nu în primul rînd) ; 
scrisul acesta este r¶suflarea, înc¶ b¶taia inimii - dup¶ ce 
sufletul a murit. 

L-am v¶zut pe tata, în februarie 1967 : cînd am ajuns eu 
acas¶ la Vad, el era mort §i respira (mai corect, horc¶ia) ; era 
iremediabil plecat §i r¶suflînd înc¶. Am mai scris în Gard¶ 
invers¶: mai v¶zusem oameni murind, îns¶ aceia nu-mi erau 
de sînge ca s¶ simt cu sîngele c¶ sufletul, ca un abur, ca un 
nori§or, se afl¶ deasupra trupului, lipit de tavan. £i nu se 
risipe§te nori§orul sufletului mortului: mai d¶inuie trei zile, 
trei s¶pt¶mîni, trei luni - în toat¶ casa, dar mai ales deasupra 
patului, lipit de plafon: ar putea s¶ ias¶ prin el, în sus, dar 
mai r¶mîne, înc¶ nu s-a terminat desp¶r∞irea de trup. 

Iar asta se face cu durere, cu sfî§iere - cu jupuire : trupul 
§i sufletul fac partea dreapt¶ §i partea stîng¶ a omului - de 
aceea suferin∞a cumplit¶ a trupului r¶mas, ezitarea de a pleca 
a sufletului, nu ? Nu? Cam a§a cumva trebuie s¶ fie. 

Ziceam: dac¶ nu scriu, înseamn¶ c¶ nu mai sunt viu. Ca 
s¶ (mai) fiu viu o zi, îmi fac toaleta de diminea∞¶ lung, 
meticulos, cu grij¶ - §i total: nu exist¶ p¶r∞i ale corpului care 
nu se murd¶resc în cursul nop∞ii, toate trebuie cur¶∞ate ; 
cuviincio§ite (sau -§ate ?). A§adar, toaleta §i scrisul. Nu mai 
simt nevoia (nu nevoia, ci : datoria) de a m¶ plimba o 
jum¶tate de ceas cel pu∞in, cum mi-a recomandat doctorul, 
cum mi-am recomandat eu. ïnainte, da: dup¶ dou¶-trei-patru 
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ceasuri de scris, oboseam ; §i oboseala cerea un repaus 
plimbativ. Acum nu : cînd obosesc - dup¶ dou¶ ceasuri de 
scris, îmi fac de lucru prin cas¶, cel mai odihnitor: 
s¶ g¶tesc, dup¶ care sunt atît de istovit, încît m¶ culc §i dorm 
adînc - §i mult. 

Motivul pentru care niciodat¶ nu m-am întors; nu am 
revenit în locurile de care m¶ legasem, aveam amintiri §i 
pl¶cute? 

Scriam în alt loc: probabil cele nepl¶cute (amintirile) 
erau mai numeroase, de aceea. Mai presupuneam c¶ nu m¶ 
întorceam în locurile în care fusesem mai degrab¶ fericit (în 
copil¶rie, în toate, dar §i în adolescen∞¶) §i din pricin¶ c¶ 
voiam s¶ mi le p¶strez a§a cum le v¶zusem atunci, nu 
mic§orate, nu urî∞ite, cum le vezi, dup¶ un timp în care te 
adultizezi. 

S-ar putea s¶ fie §i acestea. Adaug înc¶ un motiv: senti-
mentul dublu, fric¶-de-oameni - culpabilitate (fa∞¶ de ei). 

De ce fric¶? A§a. A început s¶-mi fie aici, la Paris, prin 
1986-87, cînd întîlneam în metrou, pe strad¶, români 
“recen∞i” ; mi s-a p¶rut c¶, de§i ei vorbeau între ei foarte 
lini§tit, limba pe care o sonorizau era de o agresivitate §i de 
o trivialitate nemaipomenite - §i eu n-am avut urechile scuti-
te de asa ceva. ïmi ziceam c¶, dac¶ ar §ti c¶ sunt român, chiar 
dac¶ ar încerca s¶ fie dr¶gu∞i cu mine, b¶ie∞i-buni, n-ar 
izbuti decît s¶ fie grosolani, brutali, agresivi. De altfel mi-a 
r¶mas o scen¶ de prin 1983: într-o duminic¶ m¶ duceam la o 
întîlnire într-un loc aflat pe lîng¶ Place de la République. Pe 
trotuarul - degajat - pe care mergeam se aflau mai multe 
cafenele cu mese-scaune scoase afar¶. Am v¶zut, am sim∞it 
de departe: la o mas¶ (din cele vreo trei ocupate) erau 
români. Lini§ti∞i, beau §i ei o bere, dup¶ o s¶pt¶mîn¶ de lucru 
de robi, la negru... La un moment dat, unul aflat cu fa∞a spre 
mine care m¶ apropiam - a tres¶rit, a dat un cot în stînga, 
altul în dreapta §i a zis, încît am auzit §i eu, ceva din care se 
în∞elegea c¶ §tie cine sunt §i cum m¶ cheam¶. To∞i - erau 
vreo cinci - au r¶sucit capul spre mine; în a§teptare; to∞i cu 
zîmbete înmiero§ate... Cel care m¶ recunoscuse a zis, cînd 
am fost pe la vreo zece metri: 

- Domnu’ Goma...
ïns¶ eu n-am clipit, mi-am v¶zut de drum, f¶r¶ s¶ dau 

vreun semn c¶ auzisem, c¶ îmi recunoscusem numele rostit. 
Imediat în spatele meu am auzit glasuri: unul zicea c¶ 

nu-i Goma, o fi unul care-i seam¶n¶. Altul (probabil cel de 
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la început) zicea c¶-i Goma, doar §i ei, ceilal∞i, îl v¶zuser¶ de 
curînd la televizor. Altul a presupus c¶ voi fi fiind, dar n-am 
auzit c¶ ei m-au chemat pe nume... 

Dup¶ o pauz¶, un glas: 
- Hai s¶-l batem!, ‘tu-l în cur p¶ m¶-sa!
- Dar dac¶ nu-i Goma?, a f¶cut careva.
- £i ce dac¶? Dac¶-i Goma, îl batem pe Goma, dac¶

nu-i Goma, îl batem pe-¶l de seam¶n¶ cu Goma... 
M¶ a§teptam s¶ vin¶ dup¶ mine - §i s¶ m¶ bat¶. Aveam 

cu∞itul în geant¶, ar fi fost pentru întîia oar¶ cînd l-a§ fi 
folosit... ca s¶ m¶ ap¶r de concet¶∞eni de-ai mei... M¶car de 
l-ar fi b¶tut pe cel care f¶cea la Bucure§ti pe Goma II, înce-
pînd din vara lui 1976, pentru ca în 1977 s¶ lucreze din greu 
la rolul distribuit de Securitate. 

Sîmb¶t¶, 16 octombrie 1993 

Cum sunt adormit, ajuns la an, eram gata-gata s¶ scriu 
1977. 

“Nu întîmpl¶tor...”, ar zice tovar¶§ii. Obsesie, desigur. 
Acest an - atît de u§or memorizabil, cînd îl vezi scris - a fost 
memorizat cu adev¶rat de cîteva sute de in§i (îi socotesc 
numai pe cei ce au suferit, nu pe cei ce ne-au f¶cut s¶ sufe-
rim). Or, securi§tii, activi§tii - §i beli§tii - au, cinstit, motiv 
necinstit s¶ nu mai ∞in¶ minte anul acela: au h¶ituit b¶rba∞i, 
femei, adolescen∞i, copii, i-au “speriat”, i-au b¶gat în boale, 
iar cînd aceia n-au în∞eles-de-bun¶-voie, i-au b¶tut, ca s¶, 
totu§i, în∞eleag¶; i-au umflat, pe baz¶ de constitu∞ie, vorba 
lui Caragiale, pe unii i-ai b¶gat la murat, în azile psihiatrice, 
pe al∞ii la presat, în aresturile lor, iar dup¶ aceea, cînd, la 
presiunile din exterior, li s-a dat drumul, tot ei, b¶ie∞ii-
secure∞ii, au trudit la “convingerea” nel¶muri∞ilor c¶ nu mai 
are rost s¶ r¶mîn¶ în România - c¶ aici nu mai putem trage 
nici b¶§ini - cum îmi explica, îndelicat, generalul Gheorghe 
Vasile-Grenad¶ - a§a c¶ s¶ ne ducem, dom’ne, dracului, dîn 
∞¶ri§oar¶, ca s¶ poa∞¶ ei, securi§tii s¶ zideasc¶ România 
Mare! Ne-am c¶rat, fire§te, de bun¶voia-noastr¶, cu 
pa§apoarte de turi§ti, al∞ii cu hîrtii de emigran∞i. Ne-am c¶rat, 
hlizindu-ne (galben), unii dintre noi zicîndu-le-o verde-n 
fa∞¶, al∞ii doar gîndind-o: cum ace§ti criminali nu se 
mul∞umesc cu doar stîrpirea du§manului de clas¶, cu dis-tru-
ge-rea, cum ar fi silabisit r¶posatul Ivasiuc (imitat în ecou de 
Breban, de ¢epeneag, de fiecare dat¶ cînd voiau ei s¶ struc-
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tureze mai degrab¶ via∞a decît opera scriitorilor), iat¶-i §i 
“constructivi” ! Pe ei, pe distrug¶torii, pe mongoloizii 
plaiurilor carpate, îi arde la fica∞i soarta României! Mari! 

Ei bine, dup¶ decembrie ‘89 ne-am înghi∞it rîsul cu tot 
cu dispre∞ul adunat în decenii de contact direct cu organul... 
B¶§ino§ii, idio§ii, porcoro§ii - securo§ii ! - ei aveau dreptate; 
ei §tiau-ce-§tiau, noi victimele, eram §i eterni ignoran∞i. Au 
reu§it, e drept; cît s-au str¶duit, cîte sacrificii au f¶cut... ca s¶ 
ou¶ România Mare a lor §i numai a lor; în care s¶ nu aib¶ loc 
cei ce nu gîndesc ca ei - §i mai ales: care nu url¶ cu ei, §i nu 
numai în cadrul organizat al minerilor generalului Cozma, 
dar §i în spontanele ac∞iuni (individuale, mie-mi spui ?) ale 
fesenistelor împotriva ¶lor cu ochelari; împotriva opozi∞iei 
care mereu-întruna tot vinde ∞ara. 

...Iar opozi∞ia ce-mi f¶cea ?, vorba refrenului lui Cioac¶ 
Florea (ba nu, Puc¶ Florea), l¶utar b¶trîn §i ∞igan din Traian 
§i Decebal... P¶i ce s¶-mi fac¶: belea prazul ! 

Degeaba. Degeaba nu m¶ gîndesc - m¶ gîndesc. 
Degeaba am încercat s¶ nu scriu, iat¶ scriu: condamna∞ii la 
moarte de la Tiraspol. £i nu putem mi§ca nici un deget. 

Nimic nu mai merge, totul se face marmelad¶; melas¶ 
grea. Se apropie 25 octombrie - sau 24 sau 23 sau 22 - sau 
21. Atunci nimic n-are s¶ se mai apropie, nici îndep¶rteze.
Are s¶ fie, a§a, ca o cumplit¶ sfî§iere - ce ni se tot spune c¶ 
moartea nu doare (ca §i inima) ? - doare-doare-doare. Al dra-
cului ce doare. Sunt convins: cînd mori e ca atunci cînd e§ti 
b¶tut la t¶lpi, înc¶l∞at: ie§i din tine (§i te doare ie§itul, ca 
n¶scutul) ; atît c¶, atunci cînd mori, te na§ti - pe tine/te. 
Sau mai degrab¶ : cînd ajungi §i tu s¶ te na§ti pe tine însu∞i -
mori; §i nu mai apuci s¶-∞i vezi isprava. 

Francezul spune: eu m¶ mor, tu te mori, Regele se 
moare. £i : eu pi§, tu pi§i - noi pi§¶m etc; 

Românul spune: eu m¶ pi§, dar: tu mori, fiindc¶ el pune 
suflet numai cînd (se) pi§¶, dar nici o f¶rîm¶ cînd moare. 
Românul se duce, dar de murit, moare degajat, neimplicat, el 
nu §tie nimic (c¶-i mic), la urma urmelor, capra vecinului 
crap¶, de ce s-ar amesteca el în trebile interne veciniene ? 

Acum afar¶ - e ora §ase §i un sfert - e ca într-un noiem-
brie în Bucure§ti: posomorît, umed, frig. £i miros de fum de 
lemne... - de la vechile ateliere de pictor de al¶turi, ei-ele au 
§i sobe în care pun lemne - §i miroase - frumos §i sfî§ietor, 
îmi aduce aminte de L¶te§ti; de§i toat¶ via∞a mea de la ∞ar¶ a 
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fost înc¶lzit¶ cu lemne; de§i la L¶te§ti oamenii f¶ceau foc cu 
paie, coceni, be∞e de floarea-soarelui, rar de tot cu lemne 
(erau scumpe) - mie a§a îmi mirosea triste∞ea de acolo. 

Eram nefericit - ca to∞i ceilal∞i. Ba nu : eu eram, proba-
bil, cel mai pu∞in nefericit. Ba, de-a dreptul fericit. Comparat 
la gr¶mad¶, eu nu fusesem c¶s¶torit - deci nu m¶ divor∞ase 
Secu ; prin urmare, nu avusesem copii, care acum s¶-mi 
repro§eze arestarea ori nici s¶ nu vrea s¶ §tie de mine. Apoi 
eu eram tîn¶r printre cei mai tineri: în 1958, cînd am aterizat 
în B¶r¶gan, aveam 23 de ani (împlini∞i). A§adar, am fost 
liberat de la Gherla în 21 noiembrie, am mai stat dou¶ zile, 
pîn¶ s-a completat convoiul, a§a c¶ abia prin 25-26 am ajuns 
la L¶te§ti. ïn continuare, eram tîn¶r - ca al∞i studenti §i elevi, 
îns¶ dintre to∞i (§i nu doar cei nimeri∞i la L¶te§ti) eu eram cel 
mai... pu∞in nefericit tîn¶r, Din... nefericire, vreau s¶ spun, 
nefericirea de a fi basarabean, refugiat, h¶ituit, mutat atî∞ia 
ani, nu îng¶duise familiei mele s¶ prind¶ r¶d¶cini într-un loc, 
a§a c¶ mutatul, dusul dintr-un loc în altul (ruperea r¶d¶ci-
nilor) nu mai provoca dureri. £i tot legat de asta: eram, dintre 
deoi§ti (cu excep∞ia lui Mircea Holban, care primea pachete 
§i bani de la mama sa din Elve∞ia; §i cu a lui Marino, pe care 
Lidia Bote l-a între∞inut în sensul ne-r¶u al cuvîntului astfel 
încît s¶ nu fie silit s¶ lucreze nici m¶car o zi), printre 
“boga∞i” : p¶rin∞ii îmi trimiteau lunar bani, pachete, iar în 
vacan∞e (unele) veneau la mine... 

Ceea ce nu m¶ împiedica s¶ am §i eu momente de 
Schmerz. Ba dintre cele mai devastatoare. ïns¶ nu ∞ineau 
mult: cît timp voiam eu s¶ r¶mîn singur; apoi m¶ duceam la 
Horia, la Radu, la Gic¶ P¶curaru, la Costic¶ Iliescu, la 
Mircea Stancu... Din atî∞ia g¶seam m¶car doi liberi dispu§i 
s¶ stea de vorb¶ cu mine. £i trecea durerea... O dat¶ cu fumul 
de foc de lemne. 

Pentru noi - b¶ie∞i-tineri-veseli-cu-oarecare-stare (cu 
to∞ii aveam biciclete! - îti dai seama ?) - era relativ u§or s¶ ne 
înec¶m triste∞ea nu doar în b¶utur¶, ci §i în cîte-o fat¶-de-
Fete§ti (care putea s¶ fie de-Bordu§ani toat¶ ziua, ori 
de-Barac¶). Fie îl trimiteam pe Gigi Jipescu, fie d¶deam 
sfoar¶-n sat prin Jana Curd¶fer, fie, la s¶rb¶tori, prin Lala 
Generala (nu era fat¶-de, ci gata-gata s¶ devin¶ Madam 
General Iliescu) §i se f¶cea adunarea vesel¶ la unul din noi. 
£i era bine. Nu aveam nici regrete a doua zi diminea∞a, nici 
surprize (în r¶u). 

E-he ! Cînd eram noi tineri (§i la cur cura∞i, cum zice o 
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genial¶ poezie a lui Cezar Iv¶nescu). ïn fapt, acolo, în d.o., 
am înv¶∞at eu s¶ fiu al dracului, nu în închisoare. ïn 
închisoare se g¶seau totdeauna cî∞iva colegi de celul¶ s¶ se 
solidarizeze cu tine (chiar cînd f¶ceai o tîmpenie); în d.o., ba. 
M¶car pentru c¶ avea fiecare casa lui; §i bicicleta lui §i 
familia lui, desigur... Iar eu, boul, voiam solidaritate §i în 
noile condi∞ii! M¶ umflase întîmplarea cu Horia Popescu, 
procesul public de la Fete§ti (pentru “p¶r¶sire de domi-
ciliu”), în care, în cel mai firesc mod cu putin∞¶, l-am ap¶rat 
noi, prietenii lui: Silviu Constantinescu, Radu Surdulescu, 
chiar mai mult: atacîndu-l pe ofi∞erul securist Livescu, 
am dat vina pe el. Succesul ne-a sucit capul, credeam c¶ 
toat¶ ziua-i ziu¶, cum ar spune un g¶g¶uz. Ei bine, nu a 
fost a§a. Nu, nu. 

Atunci nu eram sup¶rat c¶ oamenii sunt normali. 
Dup¶ o pauz¶ de treizeci de ani, cred §i acum. Ei sunt 

normalii, eu ba. 

Duminic¶, 17 octombrie 1993 

Ne apropiem, ne apropiem - ca §i b¶ie∞ii ceia de la 
Tiraspol. Ne apropiem, ori ne dep¶rt¶m ? Oricum am zice, 
orice am zice - tot moartea aia. 

Oricine - în frunte cu mine - ar putea s¶ m¶ întrebe: 
b¶ie∞ii aceia au fost condamnati la moarte - §i tu ? Ce ar fi de 
r¶spuns? Ce a r¶spuns ¢epeneag în martie ‘89 : c¶ el a dat 
destul, c¶ nu mai d¶ nimic pentru români? Nu, pentru c¶ eu 
n-am dat destul. Atunci ? 

Atunci, a§a: fiecare cu moartea lui. Po∞i face, împreun¶ 
cu altcineva, o Uniune a Scriitorilor, un Front Popular, o 
echip¶ de rugby, chiar §i un copil; de murit mori singur. 
Singurel. Iar cînd mori tu, te ag¶∞i de ceva înc¶ viu, nu de un 
alt muribund - egoism mortuar, dar asta-i. 

Regret c¶ ieri, vorbind cu Monica la telefon, (iar) am 
fost dezagreabil. Dar §i ea (aten∞ie, acum vine justificarea, ba 
chiar acuzarea! - c¶ci §i eu sunt român, m¶car prin asta...): 
a zis… 

«Totu§i, Petru Dumitriu e mai pu∞in r¶u ca al∞ii...» 
La care eu am spus c¶ nu m¶ ocup de determinarea 

diferitelor grade de mai-pu∞in¶-r¶utate la scriitori - §i am mai 
zis ce mai zisesem: c¶ Pédumitriu e singurul scriitor care a 
f¶cut elogiul Katjin-ului românesc: Canalul - aici m-am 
avîntat prea mult §i am zis c¶ nu se g¶sesc echivalen∞i în 
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lag¶rul comunist... Cînd eram gata s¶ nuan∞ez, Monica mi-a 
luat-o înainte, cu Gorki §i cu “delega∞ia” care a vizitat 
Insulele Solovki. Asta-i adev¶rat, am zis, cu gura pe 
jum¶tate astupat¶, dar ce a f¶cut (prin scris) Ciocoiul 
Bol§eviu n-a f¶cut-scris nici chiar curva de Gorki : a f¶cut 
elogiul Abatorului, a Auschwitz-ului românesc, apoi a 
în¶l∞at un imn de slav¶ bravilor securi§ti care îi vînau pe... 
lupii de partizani români - pe lîng¶ astea dou¶ crime a treia 
chiar c¶ nu atîrn¶ greu: Pas¶rea furtunii. 

A§a cum m¶ trompasem eu cu “singurul din tot lag¶rul”, 
a§a s-a trompat §i Monica atunci cînd a zis: 

«De altfel e singurul care §i-a f¶cut mea culpa...» 
Am fost atît de §ocat de ap¶rarea lui P.D., încît am 

atacat în direc∞ia asta, l¶sînd deoparte adev¶rul: P.D. nu este 
singurul care §i-a f¶cut mea culpa (dintre români) - mai 
exist¶ un anume: Dan De§liu. Cît despre “calitatea” c¶in∞ei, 
ca s¶ nu mai vorbim de sinceritate §i de... riscurile luate... 

Sigur, nu trebuia s¶-i spun c¶ ei (§i Virgil mai ales) îl 
“explic¶” pe Pé.Dé. ; fiindc¶ l-au cunoscut, fiindc¶ ,“s-au 
certat cu el”... £i iar nu sunt de acord cu “teoria lui Virgil”, 
cea cu Drumul Damascului. Nu orice tic¶los care se 
adapteaz¶ la situa∞ie §i roste§te pe un platou de televiziune: 
«Am gre§it, m-am în§elat, mi-am vîndut talentul, am f¶cut 
pactul cu diavolul, dar acum l-am g¶sit pe Dumnezeu» 
(acesta fiind, în esen∞¶, discursul lui Petru Canaliu), merit¶ 
crezare - ba chiar iertare. Pentru c¶ un astfel de discurs este 
(se a§tepta cineva la altceva?) un discurs feroce egoist al 
unui ins care abia a§teapt¶ “iertarea” (dar rapid¶, c¶ci opera 
nu a§teapt¶ !), “binecuvîntarea” victimelor, ca el s¶ continue 
aceea§i oper¶, de semn schimbat. 

Am avut în mai multe rînduri discu∞ii aprinse cu Virgil 
pe chestia “Damascului”- n-am c¶p¶tat nici azi r¶spunsul: de 
ce, în ochii lui, un Petru Dumitriu are dreptul la... absolvire, 
dar un Ion Negoi∞escu, ba? Virgil nu mi-a r¶spuns la 
întreb¶rile mele directe de ce pe Nego, avînd sl¶biciunile lui, 
dar de ale noastre, omene§ti - îl ∞ine mereu la col∞, de la 
articolul din România literar¶ din aprilie 1977 (cel pentru 
care a fost liberat), iar pe un criminal caracterizat ca Petru 
Dumitriu îl în∞elege; îl accept¶ pe Drumul Damascului... 

La un moment dat, m-a întrebat de ce sunt atît de pornit 
în chestiunea Dumitriu. 

I-am re-re-re-povestit scena cu Frunzetti : în vara lui 
1955 f¶ceam practic¶ la Via∞a Româneasc¶ (§ef, Petru 
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Dumitriu) ; venise un domn slab-slab, într-un costum 
(devenit) prea larg, ponosit, numai urzeal¶, venise cu un text, 
probabil despre (sau traduceri din) Shakespeare? 
Cervantes?); Remus Luca si B. Elvin cu care eram în birou -
acesta fiind antecamera directorului - §tiau cine e omul, §tiau 
c¶ va veni cu acest text: s-au ridicat, au dat mîna cu el, au 
început s¶ discute, au luat hîrtiile... S-a deschis u§a, a ap¶rut 
directorul. Cînd l-a v¶zut pe vizitator-colaborator a început 
s¶ urle - la el : s¶ plece imediat de-acolo, “fascistule !”, i-a 
strigat (iar fascistul a disp¶rut pe loc) ; a urlat §i la cei doi 
redactori, amenin∞îndu-i c¶-i d¶ afar¶ dac¶-l mai “tolereaz¶” 
pe fascist, fie §i pe coridor...; 

I-am re-re-re-povestit scena cu Vocea Americii; eram în 
L¶te§ti, tr¶geam puternic la d.o., cînd afl¶m - de la Marino -
c¶ Petru Dumitriu, dup¶ ce-§i pusese palma-n cur §i fugise de 
frica destaliniz¶rii (care nu mai venea...), ajuns la capitali§ti, 
ne explica nou¶, boilor din România (tot în România aceea 
fiind §i noi, boii boilor: fo§tii pu§c¶ria§i, unii trec¶tori-supra-
vie∞uitori ai Canalului-Drum-Pulberìu, al∞ii - doar vreo trei 
în sat - supravie∞uitori ai... Vîn¶torii de lupi), a§adar, 
vechilul comuni§tilor vreme de 12 ani - activi - devenise, la 
microfonul Vocii Americii, propagandist al americanilor, 
propov¶duind (s¶ auzi §i s¶ nu-∞i vin¶ s¶-∞i crezi urechilor!) 
juste∞ea teoretic¶ a marxismului - îns¶ aplicarea lui strîmb¶ 
era de deplorat... Ca s¶ vezi! Din cauza juste∞ii marxismului, 
îns¶ aplicat strîmb, cu pu§ca §i cu ciomagul, mai supravie-
∞uiam noi, în Anul Domnului 1961 ! £i noi habar n-aveam c¶ 
marxismul era just, s¶racul, îns¶ “anumi∞i in§i nu cuno§teau 
adev¶ratul marxism”... 

Virgil a rîs, a rîs §i Monica, zicînd c¶ ce umor am eu... 
Vorba mea: asta ar mai lipsi: s¶ n-am. 
£i fiindc¶ am adus vorba de Marino : am citit într-un 

buletin al E.l. c¶ ar fi publicat un volum de impresii de 
c¶l¶torie la Institutul European de la la§i. Citit române§te, 
asta vine : carte editat¶ la Dr¶gan. Iat¶ c¶ fa∞ada Luca Pi∞u §i 
Dorin Spineanu lucreaz¶ puternic: hîrtie de mu§te. De-acum, 
chiar c¶ nu am s¶ m¶ mai mir de nimica. 

Uite, promit: de azi, 17 octombrie, pîn¶... cît oi mai ∞ine, 
n-am s¶ mai deschid gura fa∞¶ de Monici, ca s¶ le repro§ez 
c¶ îi îng¶duie pe to∞i beli∞ii : H¶ulic¶, Pintilie, Blandiana, 
Doina§ - în fine, s-au “cam sup¶rat pe Ple§u” - era §i timpul, 
nu ? De atî∞ia ani de cînd Ple§u d¶-dovad¶! Ziceam c¶ am 
s¶-mi ∞in fleanca, m¶car atîta timp cît mi-am ∞inut-o în toam-
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na lui ‘92, cînd Monica mi-a f¶cut pustiul de bine s¶-i spun¶ 
iute-iute lui Marie-France Ionesco ce zisesem (de r¶u, 
fire§te!) despre Pintilie. Nu era un secret, nici fa∞¶ de Marie-
France, ce anume credeam eu despre Pintilie - dar, în ultima 
vreme (de vreun an §i ceva), de fa∞¶ cu ea nu scoteam o 
vorb¶ - nici bun¶, deci nici rea - despre “Lucian” ïmi 
spusese ea, în urm¶ cu anul-§i-ceva c¶... îi face r¶u s¶-i aud¶ 
numele, a§a c¶ nu l-a mai auzit de la mine. 

£i uite-o pe Monica, dînd fuga cu telefonul: «Uite, 
Marie-France, ce zice Goma despre Pintilie !» 

Fire§te, n-am auzit-o, dar nu-i greu s¶ §tiu, doar o 
cunosc. Atunci cînd a în∞eles c¶... f¶cuse ceva ce nu se face, 
n-a în∞eles ce am spus cînd am zis: 

«Ce-ar fi dac¶ m-a§ apuca acum s¶-i spun lui Marie-
France tot ce a∞i spus, de r¶u, Dumneavoastr¶, Doamn¶ 
Lovinescu §i Virgil lerunca, despre tat¶l ei, Eugen Ionescu? 
£i ce-ar fi dac¶ i-a§ spune ce anume a zis Liiceanu despre 
întreaga familie Ionescu, a doua zi dup¶ ce-l d¶dusem jos pe 
Mihnea Berindei din conducerea Ligii pentru Ap¶rarea 
Drepturilor Omului - anume : ni§te iresponsabili, care nu 
tr¶iesc pe lumea asta, deci nu cunosc marile merite ale lui 
Mihnea... ?» 

Am apucat s¶ promit c¶ nu mai scot o silab¶ de repro§. 
La urma urmei, nu c¶ n-a§ avea dreptul (ce-i aceea: a avea 
dreptul ?), dar n-a§ fi la obiect. Eu îi judec pe Monici dup¶ 
canoanele mele - ceea ce este profund fals, chiar nedrept. Eu 
sunt singur-singur (§i pretind c¶ asta ar fi libertatea), deci nu 
sunt ∞inut de obliga∞ia de a menaja, de a nu spune verde-n 
fa∞¶ ceea ce cred despre cel... din fa∞¶; iar în cazul în care un 
porc de cîine notoriu îmi face mie un bine, eu s¶-l ap¶r, s¶ 
nuan∞ez, s¶ relativizez (r¶utatea), s¶-l explic (cum l-au tot 
explicat ei, atî∞ia ani, pe Sorescu; pe Manolescu; pe 
Blandiana, ce s¶ mai vorbesc de H¶ulic¶...), 

M¶ duc s¶ întind rufele sp¶late la uscat. Azi fiind o zi cu 
soare, voi putea deschide geamul. Dar tot degeaba: aceea. 

Iar pentru c¶ tot e degeaba, hai s¶-i tragem noi o... 
Fabric¶ de Ap¶; o instala∞ie de distilare a apei de mare. 

La aceast¶ daravel¶ am mai lucrat, a§a c¶ nu mi-e foar-
te greu s¶ o prezint doar cu ajutorul cuvintelor. Am conve-
nit, deci, c¶ Basarabia are o foarte mare, o imens¶ nevoie de 
AP™. Oricît de bine gospod¶rit¶ ar fi cea izvorît¶ de pe solul 
ei ; oricît ar fi tras¶ din Dun¶re, tratat¶ §i trimis¶ în Nord, tot 
nu va acoperi nevoile normale. De aceea o treime din ap¶ va 
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proveni din mare - desalinizat¶ si demineralizat¶. 
Pentru a distila apa marin¶, fire§te/este nevoie de 

c¶ldur¶. Vom folosi dou¶ surse natura le, inepuizabile, 
nonpoluabile : solar¶ si eolian¶. 

Energia SOLAR™, pentru distilarea apei, se va folosi ca 
atare în dou¶ instalatii: 

a) saline cu recuperator de vapori (acoperi§) ; 
b) cuptor de aer înc¶lzit. 

în SALINE : 
Acestea vor fi bazine din beton, fragmentate, în fapt: 

marcate de acoperi§uri de plastic rigid §i transparent, cu ape 
inegale (cea mai lung¶, spre sud), prev¶zute, în plastic, cu 
rigole de recuperare a vaporilor condensa∞i §i dirijarea lor, 
prin tuburi, spre rezervor. Apa “brut¶ “, s¶rat¶, va veni de la 
sine, prin gravita∞ie, pe rigole. O dat¶, de dou¶ ori pe zi se va 
racla sarea, ca s¶ se cure∞e “plitele”: din ciment boselat, 
colorat în negru (ca s¶ acumuleze cât mai mult¶ c¶ldur¶). 

Din saline (care, desigur, vor func∞iona doar cînd e 
soare, chiar §i toamna) se va obtine: 

- sare;
- ap¶ distilat¶ (desalinizat¶).

în CUPTOR: 
Sub aceast¶ denumire am adunat: 
Captorul (de la a capta, nu de la a coace...) de c¶ldur¶ : 
Acestea vor fi “panouri” cu dubli pere∞i, cu interiorul 

gol. Partea lor dinspre în¶untru(l instala∞iei) va fi izolat¶, ca 
s¶ nu aib¶ pierderi ; cea din exterior va fi din tabl¶ boselat¶ 
(cu relief în “b¶§ici”), ca s¶ prind¶ cît mai mult razele solare 
- §i vopsit¶ în negru, pentru acumulare, pentru ,,înghi∞ire”.
Panourile de circa 3 m pe 3 m vor avea o “grosime” de circa 
50 cm §i în interior vor fi compartimentate astfel, încît s¶ 
alc¶tuiasc¶ “coridoare” prin care s¶ circule aerul (din ce în 
ce mai) înc¶lzit, întîi pe orizontal¶ (3 m, l¶∞imea panoului), 
pîn¶ la marginea cealalt¶ a panoului. Astfel, aerul rece din 
partea de jos, pe m¶sur¶ ce va urca, “f¶cînd” de zece-cinci-
sprezece ori l¶∞imea panoului - se va înc¶lzi - de la tabla 
“b¶§icat¶” din exterior, b¶tut¶ de soare. 

ïnainte de a spune unde se va duce aerul înc¶lzit de 
soare: 

Panourile (3/3 m) vor fi a§ezate pe un cadru avînd o 
înclina∞ie de 45 de grade, fire§te, cu “fa∞a” spre plin Sud. 
Tocmai pentru c¶ panourile captoare sunt fixe, folosim tabla 
b¶§icat¶ : cam 150 de grade - din deschidere (mi§carea 
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soarelui pe cer) - fiind asigurat¶: razele nu vor fi, în cvasito-
talitate, reflectate de suprafa∞a neted¶ a captorului, ci, 
datorit¶ reliefului, o bun¶ parte din ele re∞inute. 

Panourile captoare vor constitui deci fa∞ada (oarb¶) a 
unei construc∞ii pe care eu o v¶d, în dur, pe patru etaje (20 m 
în¶l∞ime), deci, “lungimea” sec∞iunii cu panouri, 28,5 m. 

Triunghiul isoscel (20/20/28,5) va constitui nu doar 
fa∞ada, ci fa∞a întregii instala∞ii. In interiorul lui se vor afla, 
pe cele patru nivele : conductele de colectare a aerului cald 
provenit de la captoare ; bazinele de pre-înc¶lzire a apei 
s¶rate (la etajele mediane) ; la parter: “plitele” : aerul 
fierbinte dirijat va înc¶lzi, fierbe, clocoti (deci preface în 
abur) apa pre-înc¶lzit¶. Aburul trece în compartimentul de 
condensare, aflat pe toat¶ în¶l∞imea (20 m). 

ïnc¶ o dat¶: în triunghi se va înscrie întreaga opera∞ie de 
captare a c¶ldurii, înc¶lzire a apei, condensare a vaporilor -
acestea la suprafa∞¶, vreau s¶ spun: la nivelul p¶mîntului, 
pentru c¶ în subsol se afl¶ “acumulatoarele de c¶ldur¶”, ceea 
ce înseamn¶ nu doar c¶ldur¶-pentru-distilat-apa, ci §i energie 
electric¶, ob∞inut¶ cu o turbin¶ de aburi. 

ïns¶ cum în “acumulatoare” va intra nu doar excesul de 
c¶ldur¶ solar¶ captat¶, ci §i electricitatea (transformat¶ în 
c¶ldur¶, pentru a putea fi stocat¶), iar electricitatea este o alt¶ 
mîncare de pe§te... 

Energia EOLIANA produce direct electricitate. 
Folosit¶: 
- la distilarea apei de mare, mai cu seam¶ în anotimpul

neînsorit §i noaptea; 
- la instala∞iile frigorifice aflate în subsolurile “anexei” ; 
- la fierberea, coacerea, uscarea legumelor, conservelor,

fabricate în “anex¶” ; 
- la alimentarea utilajelor fabriclorr de conserve;
- la stocarea ei, prin faza: c¶ldur¶ - în subsol;
- la stocarea ei, în acumulatoare propriu-zise.
“Anexa” (în fapt, partea principal¶ a complexului) va 

avea de jos în sus: 
- în subsoluri (3, 4 nivele) :
1. camere frigorifice ;
2. spa∞ii de depozitare;
3. “pivni∞e” pentru ciuperc¶rii ;
4. “pivni∞e” pentru cultivarea andivelor ;
5. culoar pentru band¶ transportoare.
- Primul §i al doilea nivel:
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1. fierb¶toare deschise, închise, usc¶toarele fabricilor de
conserve, dulce∞uri, sucuri de fructe (astfel înât aburul 
rezultat s¶ fie captat §i dirijat spre condensor) ; 

2. benzile de îmbuteliere (butelii, dar §i borcane, cutii
metalice sudate) ; 

3. instalatiile de etichetare, ambalare, umplere a :
a. conservelor, buteliilor ;
b. legumelor §i fructelor proaspete (coborîte din...

sere...). 
- Al treilea nivel:
1. activit¶∞i anexe fabric¶rii conservelor : imprimare de

etichete, confec∞ionare de ambalaje din carton etc ; 
2. activit¶∞i anexe serelor : laboratoare, spa∞ii de prepa-

rare a plantelor in vitro, de “pepinier¶” a serei ; 
3. spa∞ii de odihn¶ §i confort: du§uri, cabinete, un salon,

cîteva camere cu paturi. 
- Nivelul patru (§i cinci) : ser¶ propriu-zis¶.
Probabil s-a în∞eles: complexul - îi spunem a§a - are : 

l¶∞imea (adîncimea), la sol, de 20+20/30 m, s¶ zicem, 50 m; 
de aceea lungimea unui “bloc” va avea circa 100 m. Din 
necesit¶∞i de “prindere” a vîntului, nu va avea mai mult de 
atît, îns¶ nu vor fi (blocurile) izolate, ci decalate : “mai în 
fa∞¶” ori ,,mai în spate” cu 20 m. 

De asemeni, s-a în∞eles: complexul - compus din 10-29 
de “linii” a cîte 5, 6 “blocuri” este o investi∞ie grea. Nu-§i va 
dovedi utilitatea §i nu va avea nicicînd rentabilitate, dac¶ va 
lucra pentru producerea doar a apei; doar a energiei 
electrice de surs¶ eolian¶ ; ci, rezum iar¶§i : 

a) ap¶ distilat¶ care 
1. va fi pompat¶ ca atare în interiorul ∞¶rii §i acolo 
remineralizat¶, înainte de a fi distribuit¶ ; 
2. mineralizat¶ pe loc, folosit¶ la
- fierberea legumelor, fructelor;
- sp¶larea lor prealabil¶;
- prepararea b¶uturilor;
- ap¶ “plat¶”, mineralizat¶, gazeificat¶, sucuri de 
fructe, de legume etc. ; 3. mineralizat¶ pe loc §i 
folosit¶ la alirnentarea plantelor din sere; 

b) energie caloric¶ (direct¶, solar¶), folosit¶ la distilarea 
apei de mare; 

c) energie electric¶ direct¶ (eolian¶) ; 
d) energie electric¶ indirect¶ (din c¶ldura stocat¶) ; 
e) sare de bucate - din salina-recuperatoare de ap¶; 
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f) legume, fructe - din sere;. 
g) spa∞ii industriale pentru fabricile de transformare a 

fructelor, legumelor, a plantelor medicinale etc. ; 
h) spa∞ii frigorifice ; 
i) ,,sere” pentru ciuperci §i andive ; 
j) culturi în aer liber - legume, fructe - în spa∞iile dintre 

“linii” (care trebuie s¶ p¶streze o distan∞¶ de cel pu∞in 70 m 
între un corp de eoliene si “urm¶torul” - de sub vînt). 

Un asemenea complex va fi amplasat la malul m¶rii, dar 
la distan∞¶ de 500-700-1 000 m de mal. Prea aproape de 
mare: stric¶ fasonul, apoi e zgomotos (eolienele) ; prea 
departe : nu va mai avea atîta vînt §i nu va beneficia de 
regimul de brize: orientarea liniilor de eoliene este pe Sud §i 
pe Nord. 

Dezavantajul ar fi : ultraconcentrarea, mai ales indus-
trial¶ - dar avantajul ar veni din, exact, dezavantaj. ïn loca-
lit¶∞ile din (marele) jur se vor culege fructele, se vor prepara 
pentru fiert §i abia dup¶ aceea vor fi aduse la complex, ca la 
“cazan”. Fie c¶ alimentatorii de materie prim¶ lucreaz¶ 
pentru o firm¶-general¶ §i atunci, dup¶ predare, î§i v¶d de 
treab¶; fie închiriaz¶ “coacerea” §i atunci pl¶tesc o chirie, 
eventual pl¶tesc borcanele, etichetele - personalizate - §i î§i 
iau acas¶ produsul finit. 

Depinzînd de soare §i de vînt, “cuptoarele” fabricilor de 
conserve vor func∞iona... atunci cînd exist¶ energie. De 
pild¶, vara, vor “merge” ziua - cînd e soare - §i noaptea 
(cînd e vînt) ; toamna-iarna, toat¶ energia va veni doar de la 
vînt, a§a c¶ acest complex va avea o anten¶ meteorologic¶, 
abonat¶ la observatoarele învecinate, pentru a putea 
prognoza, mai cu seam¶, perioadele vîntoase. 

Oricît¶ ap¶ se va produce” ori conduce spre Nord -
niciodat¶ nu va fi de prisos. ïn momentele de satisfacere a 
nevoilor “de suprafa∞¶”, se va injecta apa în profunzime, în 
depozitele freatice; dac¶ §i acestea vor fi pline, se va da 
drumul apei... “pe vale la vale” - în cazul în care apele de 
suprafa∞¶ nu sunt umflate, ca s¶ accentueze prea-plinul. Nu 
se va scurge degeaba: va sp¶la p¶mîntul (§i aerul) de 
azotati, fosfa∞i, insecticide, ierbicide. £i de c¶ca∞i... 

Cît despre energia înmagazinat¶ în perioade de bel§ug 
de soare §i de vînt - ea va fi folosit¶ oricînd; am mai spus 
cum, nu are rost s¶ repet - de§i... 
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Luni, 18 octombrie 1993

M-am sculat dis-de-dimineat¶ (§i dis-de-luni) ; am 
treab¶/ care nu îng¶duie amînare. Dac¶ n-o fac azi, m¶ inva-
deaz¶ Tiraspolul lor §i Tiraspolul meu. 

Bine am f¶cut, promi∞înd c¶ nu mai zic nimic de r¶u de 
oameni buni: de schimbat în bine nici nu poate fi vorba, doar 
de f¶cut, lor, r¶u: prin ar¶tarea faptelor lor, nu neap¶rat bune, 
de§i grozav de culturale. 

Uite, sunt grozav de mîndru de mine: de ieri, cînd am 
luat hot¶rîrea, m-am ∞inut de ea cu din∞ii: nici un cuvin∞el nu 
mi-a sc¶pat de pe limba-mi înc¶rcat¶ de veninul resenti-
mentar. E drept, ieri n-am vorbit cu Monica, nici cu Virgil, 
iar al∞i oameni nu mai exist¶ pe p¶mînt în afar¶ de cei din 
familia mea. 

Se pare c¶ ieri am prezentat complexele: simpatice, nu ? 
Cam mari, cam corpolente, îns¶ asta este situa∞iunea : cum 
Basarabia este lipsit¶ de surse energetice, de ap¶, de sare, 
iat¶: am îmbinat satisfacerea interioar¶ cu vînzarea în 
exterior (potrivit concep∞iei inculcate în o jum¶tate de veac: 
divizionometrica) §i am tras §i un zavod-de... Apoi cum 
locul unde poate fi plantat un asemenea complex, prin 
for∞a... topografiei, este înscris doar între lacul Budachi §i 
lacul (laguna) Burnas : 20 km ; cum aceast¶ zon¶ trebuie 
l¶sat¶ malului-m¶rii... dac¶ se face un singur complex, apoi 
în mod obligatoriu va fi (foarte) mare: într-un patrulater de 
4/5 km se vor înscrie toate activit¶∞ile (la care se vor ad¶uga: 
gar¶ §i port - canalier, ca s¶ zic a§a), iar apa de mare, am mai 
zis, dar îmi place s¶ repet, va ajunge în interior printr-un 
canal ce nu va tulbura cu nimic litoralul, ba va introduce un 
element nou, m¶car de verdea∞¶ a malurilor, 

Dac¶ se amenajeaz¶ Prutul, nu se poate s¶ se fac¶ lucr¶ri 
- cu excep∞ia canalului-mare - doar pe malul basarabean §i s¶
se lase “a§a” malul drept, moldovean. Chiar dac¶ sunt mai 
pu∞ini la num¶r afluen∞ii moldoveni, au mari debite în timpul 
ploilor. 

De aceea trebuie încheiate contracte de lucr¶ri în comun 
- de interes comun - astfel: 

- Basarabia se îns¶rcineaz¶ cu acoperirea cheltuielilor de
prospectare §i proiectare a întregului teritoriu al Moldovei 
∞inînd de Bazinul Prutului; 

- Basarabia acoper¶ cheltuielile necesare tuturor
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lucr¶rilor din Lunca Prutului: baraje, îndiguiri, construc∞ii de 
travers¶ri de canal, poduri - în cadrul planului global de 
sistematizare a Luncii Prutului; 

- Basarabia va acoperi cheltuielile a dou¶ mari sta∞ii de
epurare a apelor uzate - la Ia§i §i la Gala∞i ; 

- Basarabia va acoperi cheltuielile a mai multor sta∞ii de
decantare §i de control pe afluen∞ii Prutului: Ba§eu, Jijia (la 
Gol¶ie§ti), Bahlui (la Tu∞ora), Elan (Murgeni). Aceste 
sta∞iuni vor avea rol de control permanent §i de alert¶ în caz 
de poluare accidental¶; 

- Basarabia va construi pe cheltuiala ei ramifica∞ia Ia§i a
canalului, pe o lungime de 15 km (gabarit mediu) ; 

- Basarabia va construi pe cheltuiala ei portul fluvial-
maritim Gala∞i II, precum §i canalul navigabil formînd 
“Delta Prutului”. De partea ei, Moldova (în fapt, jude∞ele 
Boto§ani, Ia§i, Hu§i, Gala∞i) se oblig¶: 

- s¶ respecte planul de sistematizare a apelor din Bazinul
Prutului : 

a) s¶ suprime sursele de poluare sever¶ chimic¶ sau 
organic¶ (cresc¶toriile de porci) ori s¶ instaleze sta∞ii de 
epurare eficace; 

b) s¶ accepte controlul Basarabiei asupra sta∞iilor de 
epurare §i alert¶; m¶sur¶torile §i m¶surile în caz de dep¶§ire 
a cotei ori de accident; 

- se oblig¶ s¶ rezolve chestiunea constructibilit¶∞ii în
zona inundabil¶ a Prutului - malul drept: deplasarea, repla-
sarea în perimetre protejate. ïn cazul imposibilit¶∞ii 
deplas¶rii, partea moldoveneasc¶ î§i asum¶ întreaga respon-
sabilitate în caz de catastrof¶ ; de asemeni cad în sarcina 
Moldovei lucr¶rile de îndiguire-pe-loc a unor localit¶∞i 
(Basarabia acoperind numai lucr¶rile executate în cadrul 
prevederilor generale, nu §i în al excep∞iilor) ; 

- se oblig¶ s¶ acopere în întregime cheltuielile de
între∞inere §i repara∞ii curente ale lucr¶rilor de pe malul drept 
al Prutului, sub controlul Comisiei Generale a Prutului. 

* 
Bine ar fi de m-a§ ocupa numai de latura economic¶ §i 

nu m-a§ b¶ga în social¶: pe loc se treze§te dictatorul din 
mine, cedez tenta∞iei totalitare. 

Am aruncat romanul cu “anticipa∞iunea” nu numai 
pentru c¶ era foarte prost, dar §i pentru c¶, pe m¶sur¶ ce 
scriam la el, deveneam... din ce în ce mai dictatorial, mai 
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totalitar, mai terorist - mai indica∞ioniost-pre∞iosnic: aproape 
ca Ceu§escu-§i-poporul. Ceea ce, fie vorba între noi, nu-mi 
era din cale-afar¶ de greu... 

S¶ fie pentru ultima oar¶ cînd m¶ mai bag: de§i e dulce 
dictatura, nea Nicule... 

Am mai amintit, ap¶s acum: în societatea basarabean¶ ar 
trebui modificat/normalizat raportul b¶rbat-femeie. N-am s¶ 
merg pîn¶ la a propov¶dui matriarhatul - de§i, în fapt, asta 
era inten∞ia mea - ci la a invita femeile s¶ conduc¶ nu doar o 
gr¶dini∞¶ ori un spital de copii, ci un minister, o direc∞ie, un 
sector. Sunt convins: o femeie-ministru al Justi∞iei ar fi mai... 
just¶ decît un b¶rbat; nu mai vorbim de S¶n¶tate, de Ocrotiri 
Sociale, de Ap¶rare a Familiei... O femeie s¶n¶toas¶, 
priceput¶, f¶r¶ obliga∞ii (imediate) de maternitate, ar fi mai 
potrivit¶ în aceste noduri sociale decît un b¶rbat. Mai 
dedicat¶ - ca femeie, cea n¶sc¶toare de via∞¶; mai tenace (ea, 
la urma urmei, a dus pîn¶ acum “societatea” în spinare), 
mai... incoruptibil¶ - decît b¶rbatul. Desigur, ar exista femei 
pricepute §i în industrie, în comer∞, în cutare ramur¶ a stiin-
tei, îns¶ locul ei se afl¶ acolo unde este vorba de om, de 
via∞¶, de p¶strare a tradi∞iei, de protejare a copilului, de un 
mediu ambiant propice, deci §i în ecologie vor fi foarte bune. 

Am fost s¶ cump¶r cartofi. Fiind mare-ocazie-mare 
(5 franci un s¶cule∞ de 5 kg) era coad¶. M-am a§ezat-la 
(unde se a§eaz¶ un român, ie§it doar a§a, s¶ vaz¶ ce mai e pe 
lume larg¶ - §i ostil¶?), m-am gîndit la ale mele. 

Cînd m¶ trezesc întrebat de vînz¶tor - un arab, probabil 
algerian dup¶ fizionomie: 

- Monsieur ?
- Un sac de cartofi, s’ il vous plaît, zic eu. 
Abia dup¶ ce am pl¶tit §i am plecat, mi-am dat seama: 

cerusem în române§te; nu ar¶tasem nici din cap, nici cu 
degetul marfa - atunci? Bine-bine: sacu-i sac §i în francez¶, 
dar cartofii ? S¶ fi §tiut arabul române§te ? Prea tîn¶r, dac¶ 
ar fi f¶cut studii în România, ar fi fost director de ceva la ei, 
nu vînz¶tor de legume-fructe-pe-trotuar, în Fran∞a. Atunci ? 

Nu §tiu cum se explic¶. Probabil cuvîntul sac a spus 
totul. £i dac¶ fizionomia mea care zicea: “Acest om nu 
cump¶r¶ nimic altceva decât cartofi” (cum li se va fi spunînd 
în arab¶?) 

£i cînd te gînde§ti c¶ oamenii se în∞eleg u§or, cu pu∞ine 
cuvinte. £i cînd te gînde§ti c¶ nu ne în∞elegem înde noi, 
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scriitorii de român¶, oricîte cuvinte am folosi... Cînd… 

EOLIANA mea este, vras’dzîc¶, §ilindricî. 
A§a stînd lucrurile, nu are nevoie s¶ fie orientat¶ dup¶ 

vînt : din oricare parte ar bate - o... bate. Axul poate fi teles-
copic (în¶l∞abil-coborîbil), ca cele de pe transportoare 
fluviale, ori fix, cînd e plantat în locuri degaja te. Are o 
în¶l∞ime standard: 2,50 m, îns¶ diametrul poate varia de la 2 
la 5 m. Toate eolienele pot fi dotate cu dispozitiv de regula-
rizare a rota∞iei (în caz de vînt puternic, în rafale, eoliana nu 
va... urma capriciile vîntului). La cele îmbarcate, aripioare 
fac s¶ coboare întreaga E în “cu§c¶” ; în cele de la sol viteza 
de rota∞ie crescînd¶ face s¶ descreasc¶ suprafa∞a activ¶. 

Eolienele solitare (aici intrînd §i cele îmbarcate) au 
fiecare un dinam; telescopicele urc¶ §i coboar¶ împreun¶ cu 
el. Cele fixe, în baterie, pot fi cuplate mai multe la acela§i 
dinam - fie ele a§ezate ,,în turn”, fie ,,în hor¶” (vertical, 
orizontal). Exist¶ hor¶ fix¶ §i hor¶-hor¶, sau “vîrtelni∞¶”. 
Eolienele se învîrtesc în jurul propriului ax, dar §i în jurul 
unui ax central, el centralizînd energia mecanic¶. Acestea se 
afl¶ §i la diferite în¶l∞imi pe axul lor - pentru ca, atunci cînd 
se afl¶ “în rîndul doi”, s¶ aib¶, totu§i, vînt. 

Bateriile de pe complexe - fiindc¶ se afl¶ deasupra 
serelor - vor avea partea activ¶ în plastic transparent; vor fi 
amplasate în turnuri, de 3-4-5 unit¶∞i, folosind un singur ax 
colector, cu diferen∞ial. Bateriile în turn de la sol (deci, care 
nu se tem c¶ vor umbri) sunt, pe toat¶ în¶ltimea (50 m), un 
colector de vînt, iar sus de tot o turbin¶ culege roadele... în 
cazul în care se pot realiza “aripi colectoare” transparente, 
astfel de turnuri pot fi montate §i deasupra serelor. 

Nu §tiu dac¶ am mai spus: toate eolienele vor fi tratate 
§i ca obiecte de privit - obiecte în rota∞ie. 

Mar∞i, 19 octombrie 1993 

Am primit ieri dou¶ exemplare din ultimul num¶r al 
Agorei. S-a sfîr§it §i cu Agora. Americanii nu mai dau bani 
pentru-contra-puterii: s-a v¶zut cu Europa liber¶ §i cu 
trimiterea la plimbare a Monicilor, se str¶-vede acum. 

I-am scris pe dat¶ lui Tudoran (azi pun scrisoarea la 
po§t¶). M-am al¶turat §i eu corului care cînt¶ prohodul. Dar 
n-am spus nimic de sumar. Crispat - e ultimul num¶r de 
aceea va fi ie§it sl¶bu∞. M¶ a§teptam ca Tudoran însu§i s¶ 
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reediteze performan∞a cu Petre Roman §i cu Breban, din 22. 
Textul despre Botez este despre Botez, doar pentru c¶ lui 
(lui Botez) îi este (ironic) dedicat. ïmi pare r¶u pentru Dorin, 
dar asta-i : nu e liber. Nu are libertatea de a spune adev¶rul 
pîn¶ la cap¶t - or, “cap¶tul”, de mult¶ vreme, îi cuprinde §i 
pe Manolescu, §i pe Paler, §i pe Doina§... Dar Dorin “nu 
poate”. P¶cat. Este un gazetar extrem de dotat - dar dac¶ nu 
poate folosi dota aceea în întregime... 

Mi s-a p¶rut, am mai zis, un num¶r slab. Alc¶tuit din 
gemete-ultime, din “Ce s¶ mai...”-uri leh¶metite (§i profund 
române§ti). Cu dou¶ excep∞ii: Ileana Vrancea - ea una §tie, 
una zice - §i bine mai zice, domnule! £i amicul Shafir : 
jurnalul lui este mai viu, mai mi§cat în cimitirul-scris care-i 
ultimul num¶r din Agora. 

Despre EOLIENE n-am spus chiar totul; am p¶strat §i 
ceva “secrete” (nu multe, dar mari !). 

Pentru peisajul basarabean, înainte de 1940, emblema-
tic¶ era §i moara de vînt. Ar putea fi re-pus¶ pe vîrf de deal, 
dar numai ca decor. Randamentul elicei este derizoriu în 
compara∞ie cu cilindrul: are nevoie de o suprafa∞¶ de vînt de 
cel pu∞in dou¶zeci de ori mai mare, apoi elicea are nevoie de 
orientator fie de-fa∞¶, ca “mori§tile” clasice, fie de-spate, ca 
eolienele cu care olandezii §i japonezii au colonizat... 
California. Nimic de zis: “decorul” poate fi interesant, mai 
ales cînd mi§c¶... £i pentru experiment. Altfel tot cilindrul 
meu e mai bun! Cum altfel, dac¶ nimeni nu s-a gîndit la acest 
ou al lui Columb ? 

S¶ respun : eolienele pot fi folosite în urm¶toarele 
scopuri, împrejur¶ri : 

a. ca “uzin¶ electric¶” - deci principiul: o planta∞ie de
colectoare (de vînt - în acest caz nu mai este necesar ca 
pere∞ii s¶ fie transparen∞i) - avînd sus, “în cre§tet”, turbine -
ceea ce le face silen∞ioase, zgomotul se pierde la 50 m 
în¶l∞ime; 

b. ca parte dintr-un complex - am vorbit de el : la parter,
distilerie de ap¶ de mare, la etaj, sere, iar “pe turnuri”, 
eoliene ; 

c. în locuri f¶r¶ re∞ea electric¶, pentru nevoi modeste ; ca
“supliment” în gospod¶rie - o eolian¶ (sau dou¶) : pentru 
înc¶rcat acumulatoare, alimentat frigidere - ba, prin filiera 
“acumulator de c¶ldur¶”, înc¶lzirea unei sere mici. 

Pentru înc¶lzirea unei sere (mijlocii) §i a unei gospod¶rii 
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(§i ea, mijlocie) se poate amenaja: 
1. un spa∞iu în subsol - de circa 5/5 m - cuprinzînd:
- un rezervor din metal, din ciment, dar bine izolat,

avînd capacitatea de circa 5 000 l ; 
- instala∞ia de “ventilare” a con∞inutului, precum §i

“înc¶lzitorul electric” (pe tub) ; 
- schimb¶torul de c¶ldur¶ - partea A.
2. tot în subsol, dar total izolat de primul compartiment:

în fiecare din ele se intr¶ pe u§i separate, zidul desp¶r∞itor 
aflîndu-se la în¶l∞imea necesar¶ pentru a opri eventuala 
(s)curgere a rezervorului; 

- schimb¶torul de c¶ldur¶ ap¶-ap¶ - contact pe la
în¶l∞imea plafonului cu rezervorul de al¶turi ; 

- instala∞ie principal¶ (ori secundar¶) de înc¶lzire:
electricitate de la re∞ea, gaz, petrol; înc¶lzire prin: ap¶, abur, 
aer cald... 

3. la sol: magazie, depozit de... acumulatoare: în
momentele în care sera §i casa nu au nevoie de înc¶lzire, 
electricitatea produs¶ de eoliene trece în acumulatoare. 

Serele mici, semicilindrice, acoperite cu folie de plastic, 
pot primi un al doilea acoperi§, tot de plastic, întins pe un 
cadru de ∞eav¶ ori de cabluri. Fiindc¶ iarna.., mai §i ninge, al 
doilea acoperi§ va fi în form¶ de cort, ca s¶ se scurg¶ z¶pada. 
Mai rentabile, à la longue, devin serele din sticl¶; profil 
inegal, cel mai abrupt spre nord, cel mai dulce spre sud, 
prev¶zute la “buza” dinspre nord cu eoliene : ax vertical, pe 
2-3 în¶l∞imi, pe 2-3 adîncimi (în evantaiul de 1,5 m) si cu 
cilindrice cu ax orizontal. Deasupra apei lungi - §i dulci, 
dinspre sud - se monteaz¶ o plas¶ de plastic, cu ochiuri de 
1 cm : a) împotriva grindinei; b) iarna, cînd ninge, z¶pada se 
opre§te în plas¶, între ea §i acoperi§ un strat de aer, izolator. 
Apa de nord partea superioar¶ (înclinat¶ 3 m) din geam 
dublu: ea încaseaz¶ vîntul de nord. 

ïn exploatare medie: 4 sere (l¶∞ime 15 m, în¶l∞ime 
3+2,5; lungime 50 m), în mijloc sta∞ia de înc¶lzire. 

Am primit scrisoare de la Cistelecan. I-am r¶spuns. 

Miercuri, 20 octombrie 1993 

Extrem de obosit. Am f¶cut iar un drum pîn¶ la magazi-
nul cu-cartofi-de-ocazie §i noaptea am suferit de... febr¶ 
muscularnic¶. Bine-bine, sedentar, dar chiar a§a? Ei, uite, nu 
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chiar a§a! Am luat harta Parisului, o rigl¶ §i am m¶surat: de 
la moar¶ pîn-la gar¶: 1 500 - am f¶cut un ocol pe rue Friand, 
s¶ cump¶r pîine bun¶ dar, vorba lui Bul¶: omul nu r¶mîne la 
moar¶, se întoarce acas¶ la el, în gar¶... (c¶ tot e basarabean) 
- ceea ce mai d¶ 1 300 m. Care face, în total, 2 800 - vezi,
nu rotunjesc, nu ciupesc, s¶ zic 3 km în cap, pentru ni§te 
picioare de sedentar... 

ïn rest, deprimat. De§i ieri am primit scrisoare de la 
Cistelecan, în general, cu ve§ti ne-rele (ceea ce e o perfor-
man∞¶). Cred c¶ mai degrab¶ întîlnirea cu cuplul de români 
(la cartofi !) m-a, nu atît indispus, cît consumat. Iar m-am 
apucat s¶ dau din val∞urile fleanc¶i - de ce, domnule, de ce 
doamn¶? De bou, domni§oarelor! 

Afar¶: vreme de... noiembrie; închis, umed, rece. De la 
hornurile atelierelor (vechi) ale pictorilor nu iese nici o a∞¶ 
de fum; nu vor fi avînd lemne sau se vor fi înc¶lzind cu 
‘lectric¶. De la geamul meu v¶d, printre copaci, fa∞adele din 
sticl¶ ale celor orientate încoace; v¶d §i ocupan∞i. Nu §tiu 
cum se face, dar numai femei §i înc¶ b¶trîne. £i nu se vede 
(ceea ce nu înseamn¶ c¶ n-ar exista) vreun §evalet, vreun 
tablou în curs de a fi creator creat. Locuitoarele vor fi v¶duve 
ale geniilor locale ; sau m¶tu§i - dac¶ nu f¶r¶ nici o leg¶tur¶ 
cu pictura, persoane care au avut destui bani ca s¶ cumpere 
“un adev¶rat atelier de artist în cartierul Montparnasse !”, iar 
acum îl... locuiaz¶. Se vede c¶ §i-au cheltuit to∞i banii 
cump¶rînd atelierul, fiindc¶ nu arat¶ a o duce pe roze. De§i 
nu po∞i judeca de departe, §i din afar¶. 

C¶ tot m¶ aflu la p¶mînt cu moralul, ce-ar fi s¶ vorbim 
noi despre morile de vînt, pardon, despre Moara de Vînt! 

A§a îi ziceam noi locului-în-spa∞iu (c¶ de timp...) unde 
facem noi o universitate - loc superb: aflat între lacurile 
Cahul §i Ialpug, pe linia (orizontal¶) Etulia-Bulboaca, avînd, 
drept spre sud, Dun¶rea, iar de cealalt¶ parte a ei, Isaccea 
(acum se vede topografia ?). Aflat pe în¶l∞ime: acolo, dealul 
de 102 m pare un Ceahl¶u! Cuprinde, în fa∞¶-dreapta, peste 
lacul Cahul, Reniul, apoi mai departe, Gala∞iul §i Br¶ila -
dac¶-i vreme nece∞oas¶ ; în fa∞¶-stînga, peste lacul Ialpug, 
Ismailul ; peste Dun¶re, Tulcea. 

Nu sunt decis: îi spunem Moara de Vînt sau Trei Mori? 
- drept care facem trei mori: una, dou¶, trei - se în∞elege,
toate trei decorative, pamplezirul jucînd un mare rol în via∞a 
na∞iei noastre. 
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De§i a§ trage cu morile la Orhei. Pe dealurile de la nord, 
cam în stînga Step-Soci-ului. Pe hart¶ se arat¶ un deal care 
dep¶§e§te 300 m (de la nivelul m¶rii cele m¶rìi). Acolo 
a§ez¶m Trei-Mori(le). Dup¶ aceea le înconjur¶m bine, cu 
dragoste §i cu p¶dure. Mai jos, între Step-Soci §i Bolohani, 
punem Universitatea Orhei. Preponderent umanistic¶, dar 
avînd §i facult¶∞i bine structurate de biologie, de 
mecanic¶, de geografie-geologie (-meteorologie). Biologia 
va avea laboratoarele ei, îns¶ “cîmpul” va fi cel al £colii de 
Agricultur¶ de la Cucuruzeni, unde a înv¶tat si fratele 
mamei, Niculae Popescu. La fel mecanica : laboratoarele ei, 
dar sufleria va fi a uzinei EOL de la Mitoc. 

Prin ce se va deosebi Universitatea de la Orhei de cea de 
la Chi§in¶u? Uite c¶ nu §tiu - mai ales în privin∞a umanioa-
relor. S¶ zicem: la Orhei istoria va fi mai “serioas¶” ; de ase-
meni, sociologia, psihologia, filozofia. Tot la Orhei, pe lîng¶ 
Universitate, am putea organiza un Institut de Studii Slave. 

Negre§it, la Orhei vor exista antene ale Institutului 
Francez, Institutului Goethe, Bibliotecii italiene, engleze, 
americane. £i, desigur, Institutul Spaniol. £i Casa Arab¶. 
£i... £i… 

Avînd un centru de imprimerie, se vor putea tip¶ri toate 
comnic¶rile. La Orhei a§ implanta, de pild¶, un Institut 
Biblic (ecumenic, cel care ar tip¶ri, îndestul¶tor, Biblia). 
La Orhei a§ implanta o editur¶ ce va scoate c¶r∞i-de-buzunar 
ieftine, serios prezentate (din punct de vedere §tiin∞ific-
literar) §i frumos: copert¶, leg¶tur¶, hîrtie, tipar... Ar prelua 
o bun¶ parte din fondul BPT. 

Orheiul (§i împrejurimile) nu va avea industrie poluant¶: 
doar mecanic¶ de precizie, industria imprimeriei §i a 
ma§inilor de imprimat... (£i) la Orhei se vor construi pentru 
transportoare: motoare electrice (eoliene), acumulatori, 
compresoare, propulsoare, tablouri de bord etc. Canalele 
R¶ut, Orhei-Ungheni, vor cere implantarea unui §antier 
naval prin apropiere. 

Vineri, 22 octombrie 1993 

Ieri n-am scris: n-am avut chef, n-am avut putere. Cu 
toate c¶ am f¶cut vaccin antigripal!, m-am sim∞it atins de 
r¶ceal¶. Fire§te, nu exist¶ leg¶tur¶ între grip¶ §i r¶ceal¶, dar 
eu n¶d¶jduiam c¶, în pre∞ul acela, vaccinul ar trebui s¶ m¶ 
apere §i de s¶r¶cie §i de b¶trîne∞e, iar în timpul liber, de 
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gutunari. 
Scrofii de rusnaci : ucrainienii au hot¶rît - în Parlament! 

- s¶ nu opresc¶ activitatea centralei de la Cernobîl, cum
promiseser¶, s-o continu¶ “din ra∞iuni economice”... Dac¶ au 
v¶zut c¶ le merge §antajul lor b¶§inoso-asiat : occidentalii 
pl¶tesc oricît, numai s¶ (cread¶ ei c¶) nu fie... n¶v¶li∞i. 
Asta-i spaima lor: s¶ nu-i n¶v¶leasc¶ hoardele dinspre 
R¶s¶rit (printre ele §i românii). Nu §tiu cine a avut primul 
aceast¶ idee crea∞¶ (va fi fost a Bizan∞ului? a Romei ?), dar 
în zilele noastre a pus-o în circula∞ie împu∞icenia de “avocat 
interna∞ional” §i sfetnic al lui Giscard d’Estaing, Samuel 
Pisar, ordinar agent de influen∞¶ sovietic. Acesta f¶cuse s¶ 
triumfe ideea: “S¶ îndestul¶m lupul, trimi∞îndu-i hran¶, ca s¶ 
nu dea iama în oile noastre...” - §i a avut audien∞¶, bestia. 
Pîn¶ cînd a prins... p¶r de lup Reagan. Uit¶ cu voio§ie 
anali§tii, kremlinologii, futurologii - §i doar ei sunt specia-
li§ti în prevederea... trecutului: al¶turi de Soljeni∞în §i de 
Papa Ioan Paul II, Reagan, prin “R¶zboiul stelelor”, a avut 
un rol determinant în pr¶bu§irea Imperiului Sovietic, antre-
nîndu-l într-o curs¶ care cerea cheltuieli astronomice (chiar 
pentru un regim care ia de la gura popula∞iei ca s¶ constru-
iasc¶... juguri pentru boii ce vor trage, la carele deplasatoare 
a rachetele interstelare), America l-a sufocat pe Rus. ïn fapt, 
i-a dat lovitura de gra∞ie, “pe dinafar¶”, pe acolo comunis-
mul nu era deloc puternic, a§a c¶ americanul capitalist, dup¶ 
ce i-a dat palme-pumni-picioare-Dumnezei-pa§ti, n-a avut 
de f¶cut decît - ca în filmele lor - s¶ sufle înspre adversar, iar 
acesta s¶ se r¶stoarne... A mai venit (din cer) §i nenorocirea 
cutremurului din Armenia. Pentru întîia oar¶ în istoria (prea 
lung¶) a comunismulul, regimul a îng¶duit organiza∞iilor 
umanitare (occidentale) ajutorarea supravie∞uitorilor. Or, 
ajungînd acolo, §i mai ales filmînd, occidentalii au avut 
“revela∞ia” - mai bine mai tîrziu decît niciodat¶ - a inimagi-
nabilei s¶r¶cii materiale a omului sovietic; a cumplitei 
nep¶s¶ri guvernamentale cu care sunt construite §i casele 
oamenilor - §i, bineîn∞eles, legat de asta: astronomica proast¶ 
calitate a tot ce produce comunismul. 

Bun: comunismul... exterior a c¶zut, o dat¶ cu Zidul 
Berlinului, dar cel din¶untru... Dovad¶: ru§ii cer ajutor de la 
occidentali - în fapt: îi invit¶ s¶ fac¶ ei toat¶ treaba - în mate-
rie de “dezarmare nuclear¶”, de “îns¶n¶to§ire” a sistemului 
lor nenorocit de a construi centrale nucleare. 

£i uite-i §i pe ucraineni ; ca fra∞i ai ru§ilor, cum s¶ 
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gîndeasc¶ ei altfel decît prin eterna cer§etorie sub form¶ de 
§antaj? “Mesajul” lor e clar: dac¶ nu oprim centralele de tip 
Cernobîl, fire§te, noi, ai no§tri vom fi contamina∞i - dar, 
vorba ceea: noi suntem deja. ïns¶ voi, cei din Europa, v¶ 
teme∞i de contaminare - dac¶ v¶ teme∞i, atunci pune∞i mîna: 
umple∞i traista nevoilor noastre “economice”, ca s¶ oprim 
Cernobîlul ! Iar occidentalii, ce s¶ fac¶? Ce nu face un 
“spirit burghez” - de ce am pus ghilimele? ar fi fost pentru 
întîia oar¶ f¶r-de ! - pentru a avea pace: e în stare s¶ bage 
mîna-n buzunar, s¶ pl¶teasc¶ - pacea fiind, nu-i a§a, de 
nepre∞uit... 

Sîmb¶t¶, 23 octombrie 1993 

S-a împlinit luna de cînd am început aceast¶ “s¶ritur¶” 
de jurnal ; s-a împlinit §i sorocul - §i, uite, tot n-am murit. 
Dar s¶ nu zic : hop, pîn¶ n-am… murit ; este abia ora nou¶ 
diminea∞a - pîn¶ la nou¶ seara, mai e timp, e... ; §i pîn¶ la 
nou¶ noaptea... 

Monica nu mai telefoneaz¶. Alalt¶ieri (dup¶ dou¶-trei 
zile de t¶cere a ei), i-am telefonat eu, pe la orele 15,30; am 
r¶mas mult în fa∞a répondeur-ului. ïn cele din urm¶ a 
r¶spuns Virgil: c¶ Monica e în baie... Nu era în baie, ci în 
sup¶rare - pe mine. C¶ am zis ce am zis de Pintilie, de Petru 
Dumitriu, dar mai ales de ea (ei), cei care-l mereu “explic¶”, 
ba pe unul, ba pe altul, de te-ai crede în Postul Iert¶rilor 
(nu §tiu dac¶ exist¶ a§a ceva, dar pentru dragii de Monici 
este un permanent Post...). 

Ieri mi-a telefonat Mihai Shafir de la München. Nu, nu 
plecase anul trecut, cum îmi spusese ; îi mersese r¶u, iar cînd 
a ie§it din r¶u, i-a fost ru§ine c¶ n-a dat semn de via∞¶ §i... 
n-a dat (semn) în continu-are... L-am asigurat c¶ exact a§a 
facem §i noi : cînd ne e greu, r¶u, jale, ne retragem în noi, nu 
mai comunic¶m cu cei din jur - ce s¶ le mai d¶m §i lor o parte 
din povar¶...? Printre altele, Shafir a zis de r¶u despre 
¢epeneag (ca mine) ; despre Blandiana (ca §i mine) ; despre 
Liiceanu (s¶-l afle Monica...); §i despre Paleologu - nu ca 
mine, eu m-am ab∞inut s¶ zic de r¶u despre Conu-le Alecu, 
cel ce nu fute oaia, da-i berbec(u’-le), de§i ar merita - §i cum! 
Paleontologu este acum ceea ce s-ar numi o hahaler¶, n-are 
prin∞ipuri (mami∞o) - nu §tiu dac¶ le va fi avut vreodat¶, îmi 
aduc aminte dou¶ pove§ti : 

a) în timp ce el era ambasador (dar nu al-golanilor, ci al 
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proletarilor în uniforme de seci), Vlad C. Dr¶goescu mi-a 
scris din Elve∞ia, indignat la culme de “tratamentul regesc” 
pe care i-l aplic¶m noi, cei de la Paris, lui Paleologu : 
“Turn¶tor, reeducat în seria a doua, un om de nimic care ne 
explica nou¶, colegilor de celul¶, cît de just este marxis-
mul...” I-am r¶spuns pe dat¶, ap¶rîndu-l pe “reeducat” - îns¶ 
f¶r¶ s¶-i spun c¶ eu nu m¶ aflam deloc în grupul adulatorilor 
§i frecventatorilor ambasadei, (printre ei : Monicii, Berindei, 
Marie-France, Barb¶neagr¶, Sanda Stolojan, Ricci, Varlam), 
ba chiar din contra!, §i sunt pe cale s¶ m¶ despart §i de 
Monici §i de Marie-France, c¶ de Berindei, Stolojani, Barb¶, 
Varlaam o f¶cusem - n-a§ mai fi f¶cut-o; 

b) în vara lui ‘90 - cam prin august (el tocmai ceruse... 
protec∞ie francez¶...) - fiind la o cafiné pe lîng¶ birourile 
Europei libere, discutam despre Gelu Voican. Penultima 
fraz¶ a mea fusese: 

«E un criminal, un terchea-berchea periculos, un...» -
am mai ad¶ugat vrei cinci-§apte cuvinte ∞apene, cînd Nea 
Alecu : 

«Da, drag¶, o fi cum zici (?), dar Gelu, dup¶ mam¶, e un 
Sturdza - am cunoscut-o bine pe mama lui (a spus un prenu-
me), am dansat cu ea la balul de la..,» §i a spus iar un nume. 

«Eu a§ fi spus altfel» - a fost ultima mea fraz¶ adresat¶ 
lui Paleologu. «Nu “dar”, ci “de§i” - cam a§a: de§i un 
Sturdza, e un m¶celar securist de tipul lui Enoiu ori Brânzan, 
de la Interne!» 

Conu(-le) Alecu a fost atît de... orifiat de spusele mele, 
încît n-a mai zis nimic - oricum, nu l-am mai auzit eu; m-am 
mutat, ostentativ, la alt¶ mas¶. 

A§a stînd lucrurile, nu înseamn¶ c¶ sunt (acum!) de 
acord cu ce scria ¢epeneag în Contrapunct, prin vara lui 
1990, despre Paleologu, anume c¶, m¶rturisind c¶ a “cola-
borat” cu Securitatea (eu n-am citit aceast¶ declara∞ie, de§i 
cic¶ ar fi fost larg difuzat¶), a f¶cut ceva asem¶n¶tor des-
cheierii la prohab, în public, ar¶tîndu-§i... nu §tiu ce zicea 
Tepeneag c¶ î§i ar¶ta fostul lui coleg de editur¶, nici dac¶ 
zicea vreun cuvînt-urît... Eu cred, dimpotriv¶, c¶ f¶cînd asta, 
Paleologu a f¶ptuit un act de mare curaj (de§i impulsul a 
fost: frica, presupun: frica de a nu i se lua înainte, cu divul-
garea dosarelor de Secu) ; de… puritate - de§i motorul a fost 
mai pu∞in imaculat... Apoi: nu în∞eleg de ce ¢epeneag s-a 
ar¶tat atît de “sever” fa∞¶ de Paleologu §i nu a zis nimic 
despre exact acela§i gest, aceea§i m¶rturisire: “colaborase” 
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cu Securitatea - a prietenului nostru comun, Virgil T¶nase -
declara∞ie ap¶rut¶ în pres¶ cam tot atunci. S¶ fi §tiut 
¢epeneag c¶ T¶nase “colaboreaz¶”, de aceea nu s-a mirat? 
M¶rturisesc, nu §tiam. S¶ fi fost declara∞ia lui Paleologu o 
mare surpriz¶? - posibil, ¢epeneag nemaifiind cu noi, nu 
avea de unde §ti c¶ Paleologu, de vreo 12 ani (pîn¶ în ‘89) 
nu mai venea în Occident, iar Monic¶i, care insista prin 
intermediari, îi r¶spunsese c¶ nu vrea el s¶ vin¶, pentru c¶ e 
“prins de Secu” §i nu are chef s¶ raporteze, la întoarcere, 
toate fleacurile... 

A§adar, noi §tiam - §i îl “cinsteam” pentru sinceritate, 
pentru curajul de a fi spus ce fel de “obliga∞ii” are el. 

Pe de alt¶ parte... Nu doar cei “prin§i” - ca Paleologu -
erau invita∞i s¶-§i depun¶ icrele, ca s¶ folosesc o expresie de 
pu§c¶rie §i d.o. Cu o excep∞ie - ¢epeneag însu§i (pe care 
l-am urmat, în timp), care declara, cu scandal, strigînd în 
gura mare, la Uniune, c¶ el refuz¶ s¶ dea “rapoarte de 
c¶l¶torie” - to∞i ceilal∞i, chiar ne-prin§i de mai demult, 
d¶deau... Numai în redac∞ia României literare, cî∞i dintre 
buni f¶ceau ,,asta” (ceea ce înseamn¶ c¶ nu-i mai pun la 
socoteal¶ pe Silvestru, pe B¶ran, pe Horea, pe Bal§ - nici pe 
Nichita St¶nescu, fiindc¶ el f¶cea “altfel” - ca §i Pintilie)... 

Pornisem de la p¶rerile lui Shafir despre prietenii 
no§tri... 

Trebuie s¶ conced (eu! - ce neru§inat sunt!): cea mai 
frumoas¶ universitate are s¶ fie, nu la Orhei, ci la Cetatea 
Alb¶. 

Cetatea Alb¶ este §i cel mai r¶s¶ritean ora§ european -
pe aceea§i longitudine se mai afl¶, din Asia occidental¶ (spre 
nord) : Uman, Kiev, Moghilev, Vitebsk, Leningradul 
lui Petru I. 

Aceast¶ promontorizare îi va da aerul unei peninsule, 
îns¶... 

Duminic¶, 24 octombrie 1993 

...îns¶ explic eu mai încolo ce-i cu îns¶. 
A§adar, am ajuns în 24 (octombrie 1993) §i eu, nimic! 

Domnule, cum e omul pe lumea asta, mai cu seam¶ românul 
nostru: nu s-ar ∞ine de cuvînt, s¶-l omori de viu! 

Aflu, cu mare întîrziere, fiindc¶ Monicii nu mi-au suflat 
un cuvin∞el, c¶ România literar¶ a început s¶ apar¶ în alt 
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“context” : o editeaz¶ Funda∞ia România literar¶ §i Ion Ra∞iu. 
Sper pentru romlitezi s¶ nu pat¶ ce-a p¶∞it Focke, cu 
Contrapunctul lui. Oricum, Manolescu îl va fi f¶cut s¶ 
semneze un contract care stipuleaz¶ unde (§i cît) se poate 
amesteca Ion URLa∞iu (devenit, iat¶: Litera∞iu !) §i unde ba. 

Dac¶ s-a realizat aceast¶ în∞elegere, ce face “omul 
politic” Manolescu ? ïl v¶d de aici, cu ochii lega∞i: “trece” la 
∞¶r¶ni§ti - “cu o condi∞ie” (iar I. ¢¶ra∞iu nu pierde nimic dac¶ 
i-o accept¶: nu el e §eful suprem al partidului). A§a c¶ 
azi-mîine vom citi de sub pana lui Niki m¶rturisirea c¶ el a 
fost ∞¶r¶nist de cînd se §tie, p¶rin∞ii lui au intrat în 
închisoare pentru... ∞¶r¶nism (ce importan∞¶ c¶ acum un 
an-doi m¶rturisea, la fel de sincer, c¶ b¶trînii lui erau 
liberali gu∞i§ti ? - parc¶ mai exist¶ vreun român cu ∞inere de 
minte ?), deci, “în mod firesc”...“luarea în mîini a condu-
cerii celui mai vechi partid din ∞ar¶” (sic !). 

Tot într-un buletin al E.I. citesc un text al Ple§ului -
colaboreaz¶ cu regularitate, b¶iatul: îl difuzeaz¶ Iorgulescu, 
iar el îl public¶ pe Iorgulache la Dilema - §i amîndoi pe/de 
£tefoi - de stra§nic¶ ap¶rare a lui Dinescu. Dac¶ s-ar fi 
m¶rginit la ap¶rare, ar fi fost în regul¶; §i adev¶rat §i bine. 
ïns¶ el, ca tot românul brebano-manolesc, a înv¶∞at de 
undeva (de pe munte - dar Manolescu de unde, c¶ Iva§cu 
suferea de acrofobie?) c¶ nu-l po∞i ap¶ra pe X, dac¶ nu dai în 
Y. A§a c¶ Ple§u love§te în Blandiana, Liiceanu, M¶l¶ncioiu,
Gabriel Andreescu §i Eugen Simion, care… “sunt de acord 
c¶ Dilema e suspect¶”. 

Un text de o mare puturozitate, cumplit de b¶§inosnic §i, 
ceea ce e mai grav: deloc, dar deloc abil. Ple§ul dilematic d¶ 
cu Târn¶copul (poate ne aude ve§nicul Artur de Silvestri), de 
cum polemizeaz¶. 

Uite, de asta eu nu m¶ mai întorc acas¶, chiar dac¶ to-ot 
mor §i tot nimica. 

A§a c¶ m¶ întorc la Cetatea Alb¶. Ai c¶rei locuitori au 
s¶ se numesc¶, nu cet¶∞eni, ci albeni. Sau cetalbeni, de§i e 
prea lung (îns¶ exist¶ precedentul s¶tm¶reni; §i tîrgnem∞eni). 
Pîn¶ atunci, s¶ sfîr§im fraza început¶, luînd-o de la cap : 

“Aceast¶ promontorizare (a Cet¶∞ii Albe) îi va da aerul 
unei peninsule” - îns¶, tocmai datorit¶ elementului ap¶ : 
Limanul Nistrului (avînd acolo, între Cetatea Alb¶ §i 
Ovidiopol, 5 km l¶∞ime, altfel, între 10 §i 15, iar lungimea de 
45 km) va face s¶ se piard¶ caracterul de izolare: Asia nu 
începe de la zidul acesta (frontier¶ natural¶, un rîu, un fluviu, 
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ori artificial¶), ci... de undeva, de dincolo... 
Nu am nici un ghid, atlas am¶nun∞it, monografie - §i nici 

m¶car Un port la R¶s¶rit al lui Radu Tudoran (se pare: cea 
mai bun¶ carte a sa), a§a c¶ nu §tiu “cum e acolo”, dar deduc: 

Vînturile trebuie s¶ fie permanente; iarna: n¶praznice. 
Ora§ul se afl¶ la 20 km de mare, deci se va fi sim∞ind ceva §i 
din briza marin¶; dar fiind §i pe malul (promontorizat) al 
unei lagune (repet dimensiunile: l¶∞ime medie: 10 km, l 
ungime: 45 km - nu §tiu ce adîncime poate avea), va fi fiind 
supus §i vînturilor locale. Din acest punct de vedere, este 
bine - mai cu seam¶ vara, cînd briza sufl¶, ziua, dinspre ap¶ 
c¶tre uscat - §i nu doar r¶core§te, dar mai §i umidific¶ p¶mîn-
tul. Dar iarna? Iarna Criv¶∞ul bate din nord §i numai din 
nord, iar ora§ul are “în fa∞a Criv¶∞ului” circa 50 km de neted: 
ap¶ §i lunc¶, nici m¶car o movil¶ nu îndulce§te vîntul. Ceea 
ce înseamn¶ c¶ ianuarie §i februarie sunt luni de stat în cas¶, 
la ad¶post... Am v¶zut o fotografie - veche - a Cet¶∞ii Albe, 
dinspre Liman: se distingeau limpede sloiurile de ghea∞¶ 
sudate între ele... Dou¶ luni pe an : Sci∞ie curat¶, dar restul 
(de zece) ? O-ho, restul… 

Ziceam de Universitate - nici nu se poate loc mai 
potrivit pentru o universitate umanistic¶, de contact §i 
întrep¶trundere între R¶s¶rit §i Apus. Aici §i-ar avea locul un 
Institut de Studii Slave, cu departamente pentru fiecare 
ramur¶ mare: rus¶, polonez¶, ucrainean¶, ceh¶, slovac¶, 
sîrbo-croat¶, bulgar¶, fiecare cu subdiviziunile ei. Tot aici 
§i-ar avea locul - în afar¶ de facult¶∞i de limbi str¶ine -
filologia “grea”; un Institut de istorie a religiilor; o mare 
unitate de istorie (cu: arheologie, etnografie, sociologie, 
psihologie), avînd rolul de... §tergere a petelor albe din 
cronica acestor l¶cuitori. 

Neîndoielnic: BIBLIOTECA va fi promontoriul pe 
vertical¶: un turn - care în nici un caz nu va sluji la... 
depozitarea c¶r∞ilor, nici nu va g¶zdui s¶li de lectur¶ propriu-
zise, ci va constitui o... inutilitate frumoas¶; §i memorizabil¶ 
- v¶zut¶ de departe, departea v¶zut¶ din turn... Turnul
Bibliotecii va marca buricul nu doar al Universit¶∞ii 
Cetatea-Alb¶ (Tyras?), ci §i al ora§ului, al împrejurimilor, 
al Basarabiei de Sud-Est. 

Luni, 25 octombrie 1993 

Ieri a telefonat Monica. Dup¶ obicei, ca o floare. Ca s¶
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nu aib¶ a explica t¶cerea, “atac¶” prima, cu chestiuni lipsite 
de interes, de parc¶ abia acum o or¶ am fi întrerupt 
discu∞iunea noastr¶ amicald¶... 

ïntrebarea fiind: §tiu eu cumva cine-i Victor Neumann ? 
Am r¶spuns c¶ nu, nu §tiu, parc¶ i-am v¶zut numele prin 
publica∞iile române§ti, dar atît. De ce o intereseaz¶ 
Neumann? Fiindc¶ l-a atacat pe Eliade. 

«Cam mul∞i îl atac¶ pe Eliade, în ultima vreme», am zis 
§i am mai zis : «Fiindc¶ a murit, nu se mai poate ap¶ra -
de§i el nu s-a ap¶rat nici când era necesar s¶ o fac¶, m¶car 
pentru al∞ii, dac¶ nu pentru sine». 

Numaidecît mi-a p¶rut r¶u c¶ am zis asta, ïns¶ am 
în∞eles c¶ r¶u f¶cusem dup¶ t¶cerea Monic¶i (interpretarea 
mea) : Eliade nu s-ar fi ap¶rat nici dac¶ ar mai fi tr¶it. Ar fi 
ridicat din umeri §i ar fi dat din mîn¶ cu lehamite, de parc¶ 
ar fi zis : «Nu am ce r¶spunde unor asemenea inven∞ii...» A§a 
îmi “r¶spunsese” §i mie pe cînd preg¶team colec∞ia 
EST/OUEST la Hachette - dup¶ ce Culianu redactase trei 
sferturi din volumul de convorbiri cu el, Eliade. Mai 
r¶m¶sese “sfertul” cel jenant - §i care n-a fost l¶murit, Eliade 
nu s-a l¶sat tras în “dialog” despre asta... Din acest punct de 
vedere, Eliade era profund român: n-ar fi acceptat c¶, la un 
moment dat în via∞¶, s-a în§elat pentru nimic în lume. Sau 
poate nu era deloc convins c¶ se în§elase ? Atunci... 

ïl las pe Eliade - dac¶-l atac¶ Victor Neumann... Monica 
a zis c¶ asta face §i Tism¶neanu, în ultimul num¶r din Agora. 
Am primit revista, dar cum nu l-am citit pe Tism¶neanu... 

Chestiunea de am¶nunt fiind: Gabriela Adame§teanu a 
scris în 22 (o noti∞¶) în care ar fi afirmat c¶ destul s-a scris 
despre “fascismul” lui Eliade - la care Neumann ar fi zis c¶ 
Gabriela §i 22-ul este/sunt... fire§te: fasciste... £i c¶ s¶ o 
ap¶r¶m pe biata Gabriela - fire§te, dînd în Neumann. 

Am repetat: nu §tiu cine e Neumann, n-am citit noti∞a 
Gabrielei (oricum, n-o mai ∞in minte), n-am citit atacul lui 
Neumann, deci sunt în afara jocului. 

Am avut impresia c¶ Monica a fost dezam¶git¶: nu atît 
pentru c¶ nu-l cuno§team pe individul atacator, ci pentru c¶ 
nu m-am oferit s¶ sar pe loc în ap¶rarea atacatei, a§a cum 
f¶cusem de fiecare dat¶ cînd fuseser¶ ataca∞i ei, Monicii; el, 
Nego ; a§a cum nu f¶cusera ei (acum, dup¶ 1989), cînd fuse-
sem atacat eu: s-au manifestat abia atunci cînd Tepeneag, 
n¶ucit de copita-replic¶ a... Caprei…, a interpelat-o pe ea, pe 
Monica; atunci, în sfîr§it (prin septembrie-octombrie ‘91), a 
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deschis gura. 
£i nu mi-a pl¶cut cum l-a ap¶rat ea pe Eliade (de 

Manea), adic¶ zicînd c¶... nu e momentul s¶ r¶scolim trecu-
tul de dreapta, ci este momentul s¶ r¶scolim trecutul-
apropiat comunist. Nu voi fi citat exact-exact, dar spiritul 
acesta este. £i mai ales: “nu e momentul”. I-am spus atunci 
(a uitat, pe loc) c¶ totdeauna e momentul de adev¶r - sau 
formularea va fi fost prea sfor¶itoare? Dar adev¶rul însu§i 
e... bombastic, nu ? 

Am trecut apoi la Ple§u, cel care, într-un text pentru 
Europa liber¶ (Monica spune c¶ este cel pe care l-a §i publi-
cat în Dilema) îi atac¶ pe detractorii lui Mircea Dinescu. Am 
zis c¶ acest b¶iat de§tept, bun mînuitor de condei (Ple§u), de 
cum începe s¶ polemizeze, devine fulger¶tor: prost; §i trivial. 
Mi-a dat dreptate (mai vîrtos Virgil). Atît c¶, ajungînd la 
persoanele pe care Ple§u le “ve§teje§te”, deci la Blandiana 
(acuzat¶ c¶ a sabotat candidatura lui Manolescu la 
preziden∞iale), Monica a aprobat pe dat¶: «A§a a §i fost !» 

Dar, Dumnezeule, acum o s¶pt¶mîn¶... nu era-a§a, îns¶ 
cum draga de Monica uit¶ tot ce n-o intereseaz¶ direct... 
ïndep¶rtarea lor de la Europa liber¶ a constituit condamna-
rea lor la... Intuisem eu ceva-ceva, în vara lui ‘89, cînd o 
agresa Breban cu ¢epeneagul de serviciu. Atunci ziceam c¶ 
miroase a sfîr§it de domnie - b¶nuind o înlocuire a Monicilor 
de la E.l. Iat¶ îns¶ c¶ a fost nu înlocuire, ci îndep¶rtare, 
eliminare. Or, pentru ei microfonul a fost nu doar stiloul, ci 
însusi scrisul, via∞a îns¶si. De aceea le-a venit atît de greu s¶ 
re-redacteze pentru tipar emisiunile radiofonice: ei erau 
modela∞i pentru a fi recepta∞i cu urechea, nu cu ochiul. 

Iar cum nenorocirile se ∞in de mîn¶... Dup¶ ce au fost 
da∞i afar¶ de la E.l., beneficiarii emisiunilor lor au încetat, 
fulger¶tor, de a-i mai vizita. Or, casa lor, cea prin care, în 
ultimele dou¶-trei decenii, a trecut tot ce avea mai ales (!) 
intelighen∞ia româneasc¶ (!!), dup¶ ce gazdele n-au mai avut 
posibilitatea s¶ o laude la microfon - n-a mai avut nevoie s¶ 
fie g¶zduit¶ - o or¶, cinci ore, dou¶ zile, dou¶ s¶pt¶mîni... Iar 
ei, Monicii, percep casa lor, goal¶, golit¶, ca o cas¶ în care a 
murit cineva §i a fost înmormîntat - e prea mult aer, prea 
mult¶ lini§te, telefonul acela nu sun¶ decît rar de tot (de 
aceea, chiar dac¶ î∞i r¶spunde “ma§ina”, dup¶ ce tu spui cine 
e§ti, Monica ridic¶ receptorul numaidecît - ceea ce înainte de 
1989 nu mi s-a întîmplat - mie, accentuez - niciodat¶). 

Ei au c¶zut de sus - §i materialice§te. ïmi aduc aminte ce 



118 P A U L  G O M A  Jurnal de Noapte-Lunga - Unde am gre§it?

tragedie a fost (§i a fost tragedie) atunci cînd boii de ameri-
cani le-au cerut s¶ restituie ma§ina de scris, magnetofonul, 
casetofoanele, chiar mobila ma§inii (n-am întrebat dac¶ §i 
scaunul). Aceast¶ “cerere” era o ofens¶, o umilire, o injurie: 
cum s¶ iei (chiar dac¶ î∞i apar∞ine, “legal”) ma§ina de scris 
unui scriitor? Unui scriitor cu... microfonul s¶-i iei 
magnetofonul la care a “scris” o via∞¶ de om ? Ei bine, ame-
ricanii, nesim∞iti, au trimis o camionet¶ si un înc¶rc¶tor si le-
au înc¶rcat ma§ina de scris, cu m¶su∞a, magnetofonul cel 
mare, casetofonul... Cum s¶ nu r¶mîn¶ casa §i mai goal¶? 

A treia lovitur¶ a fost... indirect¶ (ca §i Jurnalul) : nu li 
s-a luat, ca în cazul ma§inii de scris, al magnetofonului, 
ceva, direct (cu camionet¶ §i înc¶rc¶tor), ci nu li s-au mai 
acoperit anume investi∞ii: adic¶ nu li s-au mai rambursat 
cheltuielile, în primul rînd, de telefon. “ïnainte” telefonul lor 
suna ocupat nu doar pentru c¶ erau mul∞i cei care chemau ei 
primii, ci pentru c¶ (mai ales Monica) vorbeau jum¶t¶∞i 
de ore cu Münchenul (în principal), cu Washingtonul 
(Tudoran), cu Chicago: Eliade, apoi numai cu Doamna 
Eliade, iar din ‘90 cu Bucure§tiul; ore §i ore, cu Gabriela, cu 
Liiceanu, cu Ple§u, cu H¶ulic¶ (atunci cînd se afla la 
Bucure§ti), cu Doina§, cu Ornea... 

Asear¶ i-am dat o “sugestie”: s¶-i telefoneze lui 
Iorgulescu, în chestiunea Neumann : cum el a venit încoace 
abia în ‘89, trebuie s¶ §tie. Monica mi-a r¶spuns c¶ nu mai 
telefoneaz¶ la München - cost¶... Ce s¶-i fi spus: c¶ acesta 
este motivul pentru care eu nu am telefonat niciodat¶ în 
str¶in¶tate: cost¶? Pentru mine a costat totdeauna... ïns¶ 
n-am spus nimic, tot nu §i-ar fi adus aminte acest “am¶nunt”: 
de fiecare dat¶ cînd venea vorba (c¶ nu telefonez în 
str¶in¶tate), Monica se mira, se indigna (pe mine, nu pe 
situa∞ie), apoi uita ; a§a c¶ urm¶toarea discu∞ie despre asta nu 
era o repetare, ci o premier¶... £i aceea uitat¶. 

A§ fi vrut s¶ discut¶m mai mult despre textul lui 
Ionesco, ap¶rut în Le Figaro de acum vreo dou¶ s¶pt¶mîni, 
pe care eu l-am citit în buletinul E.l., în traducerea lui Gelu 
Ionescu (b¶iatul ¶sta chiar nu §tie cum se scrie Cînt¶rea∞a 
cheal¶ - el grafiaz¶ consecvent: chial¶...), Dar nu s-a putut. 
Monica era colonizat¶ de Eliade, de Gabriela, de Neumann 
§i de... “¶§tia cu grevele lor” (personalul de la sol al 
aeroporturilor franceze), “care se plîng c¶ venitul lor minim 
e de §apte mii de franci...” Am t¶cut. Am dedus c¶ ei, acum, 
primesc, fiecare, mai pu∞in de §apte mii - dar nu mai pu∞in 
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de §ase - n-au copii, nu pl¶tesc chirie... 
Mi-e tare trist pentru ei, dragii de Monici... £i pentru c¶, 

de la o vreme (de cînd sunt §i ei ca noi - dar nu atît-de-ca-
noi, s¶raci), au început s¶... numere banii din buzunarul 
altuia... ïn urm¶ cu vreo dou¶ luni, venind vorba de Virgil 
Tanase, eu, lipsit de imagina∞ie (de putere de crea∞ie...), am 
repetat c¶ e un porc de cîine. Monica îns¶: 

- £tii ce salariu are, la ambasad¶, Tanase al dumitale ?
Cin§pe mii! 

Eu încercasem s¶ spun c¶ aritmetica mea se opre§te la 
dou¶ cifre - degeaba: Monica se proptise în buzunarul 
disidentului ¢on∞u (al meu!) §i nu se mai l¶sa zmuls¶ 
de-acolo. Am încercat eu s¶ spun c¶ cin§pe, o sut¶ de mii, 
cinci franci, acela§i lucru: T¶nase r¶mîne acela§i porc de 
cîine; fusese, înainte de a primi cin§pemiile (de franci noi! 
preciza Monica), are s¶ r¶mîn¶, chiar dup¶ ce n-are s¶ mai 
primeasc¶ decît pensie de la MAI... 

Da, domnule. 25 octombrie. £i n-am mai murit. Am 
visat eu ceva-ceva az’ noapte, dar cum, în ultima vreme, nu 
mai visez-vise, am fost (în vis) atît de uluit: c¶ visez, încît 
l-am uitat... 

S¶ m¶ întorc la Cetatea mea cea Alb¶. Am §i desenat ieri 
“frontul m¶rii” (în fapt, al limanului...), cu semnul, înfipt la 
vreo 900 m de mal, spre - direct - est: o piramid¶ atît de 
elansat¶ (baza : 66/66 m, în¶l∞imea : 333 m), încît devine 
stel¶; placat¶ cu sticl¶ neagr¶. 

La 220 m spre nord, la circa 600 m de mal: sfera-plu-
tind-pe-ape - avînd diametrul de 111 m (11,1 m, scufundat¶). 
Sfera argintie, fle§a neagr¶ (neagr¶? - s¶ ne mai gîndim) : 
semnul Basarabiei, al Cet¶∞ii Albe, cel mai oriental punct al 
Europei. 

Am citit articolul lui Tism¶neanu (§i al lui P. Dan) din 
Agora. Dac¶ nu este un text foarte-foarte bun, nu este nici 
r¶u, adic¶ nu este neadev¶rat (despre Eliade), cum mi-a spus 
Monica. Nu i se poate repro§a nimic. C¶ vorbe§te despre 
legionarismul lui Eliade? Ei, da, vorbe§te - ei, da : este un 
neadev¶r? Eventual li s-ar putea obiecta autorilor c¶ “prea 
insist¶ asupra unor p¶cate de dreapta de acum cincizeci de 
ani, cînd alalt¶ieri am ie§it din comunism”. Dar se poate 
formula o astfel de obiec∞ie? Mai cu seam¶ în cazul lui 
Tism¶neanu, care pîn¶ acum s-a ocupat numai de comu-
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nism? £i chiar de nu ar fi avînd “dreptul” (prin faptul c¶ ∞ine 
“echilibrul”), ca de pild¶ Norman Manea într-adev¶r, i-a 
promis Monic¶i c¶ nu va scrie despre Eliade, dar a scris... 
I se poate repro§a c¶ a promis §i nu s-a ∞inut de cuvînt, asta 
fiind o sl¶biciune de caracter a lui Manea, dar neafectînd 
întru nimic adev¶rul vehiculat. 

Foarte bun¶, ca de obicei, Ileana Vrancea. “Tovar¶§a de 
la Lupta de clas¶” (apud Shafir) combate foarte puternic. 
Mult mai pu∞in cunoscut¶ decît un Dan De§liu, Tovar¶§a 
Ileana este... al doilea om de condei român care a recunoscut 
în scris c¶ perioada comunist¶ a fost o tragic¶ eroare... Gest 
(necesar) pe care nu l-a mai f¶cut (în afar¶ de ei doi: Ileana 
Vrancea si Dan De§liu) nici Jebeleanu, nici Mirodan, nici 
Marin Preda, nici Maria Banu§, nici Crohm¶lniceanu (ca s¶ 
facem parte dreapt¶). 

Ziceam de textul Ilenei V. c¶ este, §i de ast¶ dat¶, just. 
Nu m¶ tem de noroiul comunist care a maculat cuvîntul. Se 
ocup¶, aici, de mistificarea istoriei de c¶tre istorici evrei 
(deveni∞i israelieni) într-o chestiune foarte grav¶, la urma 
urmei inadmisibil¶: masacrarea evreilor sub Antonescu. 
Printre falsificatori: Jean Ancel, Guttmann §i prietenul lui 
Raicu, Leon Volovici - ei acrediteaz¶ teze... neantisemite ale 
Românului, taman ca Steinhardt; taman ca Virgil Duda, în 
eseul cu pricina, cel din 1989... 

Cum se întîlnesc ele, marile spirite... 

De pe mal accesul: pe o ramp¶ descrescînd¶ (ca l¶∞ime: 
porne§te cu 44 metri continu¶ cu 33, apoi cu 22) §i crescînd¶ 
- ca în¶l∞ime: de la 3,3 m pe mal, la 33 m pe axul piramidei.

Avînd o baz¶ de 66 m, cale de cîteva bune etaje pira-
mida va fi ocupat¶ de s¶li de lectur¶. Str¶inii care vor s¶ vad¶ 
lumea de sus vor fi du§i pîn¶ la 250 m (cu ascensorul, 
desigur). Acolo vor fi dou¶-trei etaje de privit... 

M¶ întreb dac¶ sticla va fi potrivit¶ ca placaj. Poate c¶ 
faian∞a ar fi mai bun¶ - oricum, mai u§oar¶, mai lipibil¶. Sau 
combina∞ie: sticl¶, faian∞¶, keramika. 

Insula Bibliotecii: circa 600/1 100. m. Va avea o 
promenad¶ pe nord-sud, Gr¶dina spre sud: în terase, cu 
trepte care se pierd în ap¶. Nimic mai firesc, atunci cînd e§ti 
bolnav, cu ambele picioare în groap¶, cînd §i nevast¶-ta-i la 
cap¶tul puterilor, cînd v¶ ajung banii s¶ mînca∞i numai 
15 zile din 30, decît s¶ faci ∞¶ri §i m¶ri; §i biblioteci în form¶ 
de piramid¶. Piramidale, bibliotecile. 
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Mar∞i, 26 octombrie 1993

Mi se termin¶ (sunt optimist: în realitate s-a terminat) 
panglica de la ma§in¶ (a ma§inii), îns¶ înainte de poimîine nu 
poci s¶-mi cump¶r alta (40 franci) ; a§a c¶ nu poci - au oare 
de ce? 

Asear¶, la telefon, Monica. Discut¶m d-ale noastre. Cu 
insisten∞¶ despre textul lui Tism¶neanu. ïi spun c¶ nu-l 
g¶sesc neadev¶rat. La care Monica zice c¶ n-a zis niciodat¶ 
c¶-i neadev¶rat textu1, numai c¶... Ajuns¶ aici, sare la 
Cioran §i zice c¶ el (Cioran) “a delirat, ca jurnalist la Berlin” 
- a scris o carte întreag¶ cu Hitler... Eu îi atrag aten∞ia, res-
pectuos, c¶ era vorba de Eliade (nu de Cioran), omul 
minunat pe care l-am cunoscut §i eu, era cît pe ce s¶ cola-
bor¶m (adic¶ în colec∞ia mea de la Hachette), iar atunci cînd 
a refuzat s¶ mai continue cartea cu I.P. Culianu, mi-a r¶spuns 
(la întrebarea mea dac¶ este adev¶rat ce se scrie în America: 
anume c¶ ar fi scris articole antisemite) c¶ nu, da de unde! 
Monica zice c¶ §i ei tot a§a i-a spus cît timp a tr¶it - §i ea l-a 
crezut, cum s¶ nu-l cread¶ pe Eliade, cînd afirm¶ ceva? 
“Micul secret”, crede Monica, este acesta: Eliade apucase s¶ 
spun¶ fa∞¶ de Christinel c¶ n-a scris a§a ceva - cum s¶ mai 
dea înapoi? Ca s¶ ias¶... mincinos? (Ei, da !) 

«ïn realitate, a scris §i el...» (inaudibil). 
O rog s¶ repete, c¶ nu receptasem num¶rul articolelor. 

Monica repet¶, dar cînd ajunge la “cifr¶”, iar nu s-aude. Vrea 
s¶ treac¶ mai departe, eu r¶mîn. £i o re-întreb, o re-rog s¶ 
rosteasc¶ limpede: cîte? 

«Dou¶sprezece», zice Monica. 
«Dou¶sprezece ?» fac, «De asta mi l-a∞i contrapus pe 

Cioran? Ca s¶ aflu c¶ “numai” dou¶sprezece? £i eu care 
credeam c¶, dac¶ un articol poate fi considerat accident, 
începînd de la... hai, nu de la al doilea, dar de la al treilea, 
articlierul s¶ §i-l poarte în spinare; s¶ §i-l asume...» 

Monica r¶spunde ceva despre carier¶, dar un anume 
cuvînt sau grup de cuvinte nu-l deslu§esc. Mi-l spune înc¶ o 
dat¶ §i înc¶ o dat¶ - sunt uluit: 

«Cum adic¶? Ce vorb¶-i asta, în gura dumneavoastr¶, 
doamn¶ Lovinescu: ioc ?!» 

«Da, ioc ! Un cuvînt unguresc...» 
«Nu-i unguresc, e turcesc - mihneaberindesc toat¶ ziua» 
«Iar te legi de Mihnea...» 
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«Iar m¶ leg de Manolescu. £i de Blandiana. £i de 
Sorescu. £i de S¶lcudeanu. £i de H¶ulic¶...» 

N-o mai lungesc. O rog s¶ repete povestea cu Eliade. 
Monica îmi ascult¶ ruga: 

«Dac¶ ar fi recunoscut c¶ a scris articolele acelea, ioc, 
carier¶, aici, în Occident !» 

«Asta era... », zic. 
Da, domnule. £i ne mai întreb¶m de unde, de la cine au 

înv¶∞at intelectualii contemporani, scriitorii de azi - s¶ mint¶. 
Cum, de unde: de la înainta§i ! £i nu de la oarecari - ci de la 
marile noastre figuri cultural-morale! 

Monica îmi mai spune (se vede c¶ azi are un dinte 
împotriva lui Cioran) c¶ acesta, în urm¶ cu vreo 20-30 de 
ani, a publicat în presa francez¶ un articol delirant, de§¶n∞at, 
cu poalele-n-cap... - filosemit. Dîndu-le telefon ca s¶ afle 
p¶rerile amicilor, Virgil i-a spus : 

«Nu §tiam c¶ e§ti atît de antisemit, dar acum, dup¶ ce am 
citit articolul cu pricina...» 

Cioran n-a gustat ironia, a zis : 
«To∞i intelectualii francezi c¶rora le-am telefonat m-au 

asigurat c¶ am fost foarte bine...” 
Da, domnule : dac¶ “to∞i intelectualii…” 
Sunt convins; ai no§tri-ca-brazii-contemporani : 

Manolescu, Blandiana, Doina§, Ple§u, Liiceanu - iat¶, i-am 
pus doar pe cei buni! - mint a§a cum respir¶, fiindc¶ §tiu ei 
bine c¶ marii-înainta§i erau §i ei, ca tot Românul : mincino§i, 
duplicitari, la§i, vînz¶tori de sine §i de cel¶lalt - nu ! Dac¶ nu 
§tiau ei lucruri la îndemîn¶, îns¶ aceste intimit¶∞i... Nu, dom-
nule: Manolescu, Blandiana, Doina§, Liiceanu, Ple§u mint 
(au min∞it, vor min∞i), fiindc¶ asta este starea lor; una de 
fric¶, deci de ascundere a adev¶rului (cît va fi fost), pîn¶ la a 
nu-l mai g¶si, pîn¶ la a nu-l mai distinge de minciun¶. Am 
aflat în ace§ti patru ani: la orice întrebare (oricît de nevino-
vat¶, chiar indiferent¶) pus¶, scriitorul român î∞i r¶spunde cu 
un neadev¶r. Dac¶ îi atragi aten∞ia, el, firesc, f¶r¶ nici o jen¶, 
îti d¶ alt r¶spuns - §i acesta neadev¶rat. Dac¶ un omul dra-
cului (ca subsemnatul) nu-l ias¶, îl h¶r∞uie§te, îl “strînge”, în 
cele din urm¶ (cît efort pentru un rahat !), el î∞i spune 
adev¶rul, dar ∞i-l scuip¶, de parc¶ el ar fi, bietul, anchetat la 
Securitate iar tu bestia de anchetator de Secu - n-a mai putut 
rezista torturilor §i a... l¶sat s¶-i scape, dar s¶ §tii tu c¶, la 
proces, el are s¶ spun¶ în gura mare cum l-ai obligat s¶ 
recunoasc¶ neadev¶ruri! Fire§te, nu zice, dar de gîndit 
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gînde§te: c¶ tu l-ai silit s¶ fac¶ ceva de nef¶cut! C¶ l-ai 
obligat s¶ spun¶ adev¶rul - repet, într-o chestie cu totul 
neînsemnat¶ - dar dac¶ a§a a fost înv¶∞at; mai corect, a§a a 
fost el structurat, pe neadev¶r... 

De aceea dialogul cu un confrate din ∞ar¶ nu poate porni, 
cu adev¶rat (§i atunci, cîte opriri, cîte întoarceri...), decît 
dup¶ ce se epuizeaz¶ faza... prim¶, a “regulamentului de 
func∞ionare” ; sau a stabilirii... limbii de comunicare, a 
codului... 

Iar la “epuizarea” preambulului e§ti §i tu epuizat: nu 
vorbeai aceea§i limb¶ cu interlocutorul, n-ai înv¶∞at 
paralogica lui. 

Am dat mai înainte o mostr¶ de “r¶spuns” al unui scrii-
tor, la o chestiune înalt cultural¶ (vorbesc de Ion Pop, fostul 
director al Centrului Culturii Ambasadice), dar nu-mi ies din 
minte §i din viscere acele r¶spunsuri aiurea, la o întrebare a 
mea, recunosc prosteasc¶, dar deloc jignitoare, de pild¶: 

«Nu ne-am mai v¶zut de atî∞ia ani...»- zic eu, pot fi trei 
ani de la ultima lui/ei c¶l¶torie la Paris, dar poate cinci. 

«Da’ ce, mi-ai pl¶tit tu biletul de avion, ca s¶ vin? M¶car 
mi-ai trimis o invita∞ie ?» - e gata s¶-mi dea un cap în gur¶. 

«Nu, nu ∞i-am pl¶tit avionul. Nici m¶car trenul...» 
«P¶i vezi? £i-atunci ce întrebare-i asta, c¶ de ce nu ne-

am v¶zut atî∞ia ani ?! Uite de ce ! Fiindc¶ tu nu te-ai gîndit 
la mine - la al∞ii da, la mine ba !» 

«Nu era întrebare, ci o vorb¶ acolo... £i nu era vorba 
despre motivul nevenirii tale, ci doar constatare. £i, în fine: 
chiar de a§ fi avut bani s¶-∞i cump¶r un bilet de avion, l-ai fi 
acceptat? Ai uitat ce mi-ai transmis prin cutare, s¶ nu-∞i leg 
numele de al meu ?» 

«Ei ! £i tu ! Oi fi zis - cîte nu zice omul la sup¶rare... 
Dar s¶ §tii : dac¶-mi trimiteai bilet de avion, nu l-a§ fi 
refuzat. A§ fi zis c¶ mi l-a trimis nevast¶-mea, §tii c¶ ea a 
r¶mas aici acum vreo §apte ani, are naturalizarea, i-a 
schimbat numele feti∞ei...” 

«Din Niculescu în... ? Cumva: Niculesco ?», silabisesc 
eu, ca s¶ fie limpede cul-ul r¶mas gol, ne-francizat. 

Nu ziceam c¶-s omul dracului? Ba da. Fiindc¶ eu n-am 
mîncat, ca ei, salam de c¶cat. 

29 octombrie 1993 

Alalt¶ieri, ieri, azi diminea∞¶ am fost prins cu citirea
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scrisorilor (de la Viorel Ili§oi, dou¶), a revistelor (Timpul, 
Vatra, Euphorion, Cuvîntul) §i cu scrisorile de r¶spuns. 

A§adar, Timpul, sub direc∞ia lui Liviu Antonesei, a 
devenit un lunar cultural. A fost publicat¶ (f¶r¶ s¶ fiu între-
bat) o scrisoare adresat¶ lui Antonesei, despre topirea 
c¶r∞ilor. F¶r¶ voia mea - dar eu nu m¶ opun… 

Totodat¶ public¶ popasul Monicilor la Piatra Neam∞, pe 
dou¶ pagini faine, cu fotografii inedite ale lor. 

Viorel Ili§oi - impresionant. O via∞¶ de cîine §i un condei 
alert, nervos §i plin de har. 

ïnc¶ din 26 ale lunii Lulu, la telefon, îi spusese Anei c¶ 
Gabriela e foarte sup¶rat¶ pe mine din pricina unei scrisori 
ap¶rute în Timpul... ïnc¶ nu-mi parvenise revista, a§a c¶ am 
citit o copie a scrisorii: nici Ana §i nici eu n-am g¶sit nimic 
inexact. De ce sa sup¶rat Gabriela - dac¶ nu spusesem decât 
adev¶rul (§i numai adev¶rul…)? A, da, mi-am adus aminte 
de o zicere înv¶∞at¶ de la copii, la §coala primar¶: «Adev¶rul 
sup¶r¶». Se vede c¶ Gabriela e tot la §coala primar¶. 

Sunt extrem de obosit. Am s¶ m¶ culc devreme §i 
ast¶-sear¶. 

Sîmb¶t¶, 30 octombrie 1993 

Iat¶, îmi reiau “postul” de, cum îi spune? Jurnalist? 
Jurnalier ? Jurnìc? Jurnàlic ? 

Ce simplu, pentru mine, s¶ “∞in” jurnal: m¶ ∞in numai de 
el, altceva nu mai fac zile §i zile, ca acestea din urm¶, 
cînd n-am primit scrisori, nici reviste, ca s¶ m¶ dedic 
cititului cel bineinv¶∞¶tor §i r¶spunsurilor epistolarice§ti -
cele politicoase. 

Am încercat s¶ povestesc aventura mea jurnalier¶ într-o 
carte întreag¶ (ba, în dou¶ volume!) : Roman-intim, 
parafraz¶ la “Jurnal intim”, desigur. Primele însemn¶ri 
(de jurnal-jurnal) trebuie s¶-mi fi fost prin clasa a doua de 
gimnaziu (de Normal¶), adic¶ prin 1948. Ce se va fi 
întîmplat cu caietul (-de-jurnal): nu mai §tiu, se va fi r¶t¶cit-
pierdut §i el cu ocazia (?) multelor mut¶ri din cas¶-n cas¶, 
din sat în sat, din jude∞ în jude∞, apoi raion, regiune, provin-
cie, ∞ar¶... A§a s-au pierdut §i întîiele mele încerc¶ri literare 
- pe prima o ∞in minte: eram în prima clas¶ de Normal¶, la
Sibiu în toamna lui 1946, chiar de pe atunci începusem s¶ m¶ 
satur de b¶t¶ile zilnic luate de la bestia de profesor de 
român¶, Nic¶ Munteanu; încercasem s¶ scap, pref¶cîn-
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du-m¶ c¶ le§in (nu mi-a mers, m¶ b¶tea §i a§a, întins pe jos) 
§i atunci mi-am zis eu, de pe vremea aceea încrez¶tor în... 
for∞a cuvîntului poeticesc : hai s¶-i trag o poezea ! Profesor 
de român¶ fiind, vaca de Nic¶ n-are s¶ bat¶ un... poet! £i am 
ars, la repezeal¶, o poezie de vreo cinci strofe ∞apene ; un 
pastel; dup¶, desigur, Alecsandri, “ceva cu/de toamn¶”. 
Avînd ritmul bine cioc¶nit, rimele perfecte, ai fi zis: însu§i 
Alecsandri ! Am citit-o în clas¶, a citit-o §i Nic¶-Boxeru, a 
zis c¶-i bun¶ §i, ca pre∞uire, m-a luat iar la b¶taie. Se vede c¶ 
în capul meu cel de zece ani s-a f¶cut leg¶tura (indestruc-
tibil¶) : poezie-b¶taie, a§a c¶ n-am mai gîdilat muza. 

“Jurnalul” (tot de la Normal¶) va fi ∞inut loc - mai 
corect: va fi fost prelungirea scrisorilor de elev intern c¶tre, 
mai ales, mama lui drag¶ §i îndep¶rtat¶... Va fi fost plin de 
lamenta∞ii, de v¶ic¶reli, cine §tie, pe anume pagini scrisul va 
fi fost n¶cl¶it de l¶cr¶mioarele care-mi pic-pic-picau din 
ochi în timp ce a§terneam pe hîrtie dorul de cas¶, de 
mîncare, de iubire de mam¶... 

Trebuie s¶ fi recidivat în 1949, la £eica Mare. Din 
septembrie ‘48 pîn¶ în ianuarie ‘49 - cu certitudine. Din acel 
moment (cînd au fost aresta∞i p¶rin∞ii) presupun c¶ n-am mai 
scris - de fric¶, s¶ nu-mi fie g¶sit de Secu; oricum, nu l-am 
distrus. 

La liceu, la Sibiu - da, am ∞inut jurnal (am povestit, în 
Roman intim ce s-a întîmplat cu el - §i cu mine...), dar între 
1952 §i 1953, la F¶g¶ra§, aproape sigur: nu (era prea 
proasp¶t¶ p¶∞ania de la Sibiu). 

La Institutul Eminescu, sigur n-am ∞inut jurnal: oricît¶ 
încredere a§ fi avut în colegii de camer¶ Mircea Bradu, Dorel 
Boian, apoi în Mih¶escu §i Toma, printre noi existau destui 
b¶ie∞i nesiguri: Aurel Covaci, George Muntean, Vasile 
Albu... B¶nuiala de la început a devenit certitudine (în pri-
vin∞a r¶ilor), dar eu evitasem m¶car aceast¶ viitoare-
acuza∞ie: jurnalul-intim... 

A venit închisoarea apoi domiciliul obligatoriu... La 
L¶te§ti am ∞inut, cu intermiten∞¶. ïn momentele de panic¶ (se 
zvonea c¶ ni se face perchezi∞ie, ori c¶ ne pur §i simplu 
umfl¶ - expresia consacrat¶: “ne bag¶ în sîrm¶”, fiindc¶, de 
obicei, din d.o., oamenii erau trimi§i în lag¶re, nu în închi-
sori...), b¶gam foile scrise în sticle cu dopuri smolite §i le 
îngropam în gr¶din¶. Dracu’ §tie cum, dar de fiecare dat¶ 
cînd prindeam curaj §i c¶utam sticlele, s¶ le dezgrop, nu le 
mai g¶seam. Acolo au r¶mas; le va fi spart lama unui 
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buldozer, fierul de plug al unui tractor, cînd MAI-ul a ras 
de pe fa∞a p¶mîntului uria§ul sat-nou L¶te§ti, l-a arat, a 
plantat vie... 

Dac¶ m¶ încearc¶ vreun regret: c¶ nu am recuperat 
(neîngropîndu-le ori dezgropîndu-le) însemn¶rile de atunci. 
ïns¶ pentru c¶ mi-am f¶cut regul¶ din a nu regreta ceea ce 
n-am f¶cut cîndva, uite, nu m¶ mai gîndesc la pierdere. 

ïn anii “liberi” de dup¶ d.o., de§i am fost aproape tot 
timpul pe drumuri: Buhu§i, Bra§ov, F¶g¶ra§ (domiciliul-fix 
fiind la Vad, Poiana Narciselor), am comis ceea ce se 
cheam¶ însemn¶ri de jurnal. S-au dus dracului §i ele, 
împreun¶ cu pu∞inele c¶r∞i, cînd, dup¶ ce am reu§it, în sfîr§it, 
s¶ o internez pe mama la Domne§ti, lîng¶ Bucure§ti (c¶min-
spital), am lichidat “gospod¶ria” de la Vad §i nici n-am mai 
dat pe-acolo - ce s¶ v¶d? Ruinele ruinei vie∞ii noastre? 

O dat¶ re-student, din septembrie 1965, chiar dac¶ 
duceam o via∞¶ de c¶minist (§i ce c¶min: Regnault!, dar eu 
veneam de la Jilava, Gherla, L¶te§ti, Vad...), a§ fi putut ∞ine 
jurnal (§i, pentru siguran∞¶, s¶-l port cu mine, s¶ nu-l las 
“singur”). Dar n-am ∞inut, decît cu totul sporadic: de-acum -
de§i student bursier - aveam timp (îmi f¶ceam) s¶ scriu - un 
jurnal ar fi f¶cut double emploi. 

Fire§te, nu m-am gîndit la asta, de la început, îns¶, mai 
cu seam¶ de la 1 ianuarie 1966, cînd m-am mutat de la c¶min 
la anticarul Sterescu, în c¶m¶ru∞a ocupat¶ pîn¶ atunci de Ion 
Alexandru §i de frumoasa lui so∞ie Ulwine (ei se mutau 
într-un apartament mare, într-o vil¶ de pe o strad¶ cu nume 
de capital¶ de ∞ar¶ - nu va fi fost chiar Atena, de§i Ion Brad 
îi “facilitase” reparti∞ia), deci, am avut un loc al meu - chiar 
de nu eram posesor §i de mas¶ de scris, “cream” (crea∞iile 
proprii) pe un taburet - totu§i-totu§i-totu§i eram, în sfâr§it; 
fericit; devenisem un om putred de bogat: aveam unde 
petrece timpul meu. Atunci, da, m-am gîndit. 

Acum gîndesc asem¶n¶tor: ori scrii jurnal, ori scrii... 
c¶r∞i. £tiu c¶ e fals, atî∞ia scriitori, §i înc¶ dintre cei în multe 
volume de proz¶ (Tolstoi, Mann), scriau §i, §i... 

Foarte frumos din partea lor. Mie îmi vine la îndemîn¶ 
altfel. Poate pentru c¶ eu, cu excep∞ia primelor c¶r∞i: 
Ostinato, U§a..., ïn Cerc, am mai scris necodat, personaje-
le purtînd numele persoanelor. De aceea nu sim∞eam nevoie 
s¶... ofer o cheie, în jurnal... Poate... 

Am mai spus de ce, acum, scriu numai jurnal: am termi-
nat de scris ne-jurnal - §i de-aceea. Am f¶cut inventarul, am 
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tras linie, am f¶cut adunarea §i, în a§teptare, scriu-jurnal, 
simplu. 

O alt¶ (variant¶) : cei care scriau jurnal concomitent cu 
scrisul c¶r∞ilor se sim∞eau nemul∞umi∞i, frustra∞i c¶ nu 
putuser¶ s¶ scrie adev¶rul în romane, a§a c¶ îl “treceau” în 
jurnal. Asta ar fi o explica∞ie complementar¶ primei. 

Pentru ca un scriitor s¶ scrie mereu adev¶rul - chiar §i în 
fic†iuni - trebuie s¶ fie singur, izolat, f¶r¶ leg¶turi sociale; s¶ 
nu fie nici m¶car colaborator regulat la vreun periodic, nici 
profesor, nici slujba§, nici sinecurist - dar oare este posibil 
a§a ceva? Uitîndu-m¶ în oglind¶, r¶spund afirmativ. Dar 
numaidecât: cî∞i oameni s¶n¶to§i-normali ar accepta s¶ duc¶ 
via∞a pe care o duc eu? Cî∞i b¶rba∞i de pe lumea asta mare au 
neveste ca Ana a mea? Care, în 25 de ani de c¶snicie (am 
“s¶rb¶torit” argintul în 7 august) §i în 27 de convie∞uire, nu 
mi-a repro§at m¶car o dat¶ c¶, “din pricina mea”, ea nu are 
cu ce se îmbr¶ca; nici c¶, “din cauza modului în care v¶d eu 
via∞a”, ea nu §i-a tr¶it via∞a; c¶, dat fiind “caracterul meu 
insuportabil”, ne-am pierdut prietenii pe rînd (T¶nase, ¢epe-
neag, Alain Paruit...) ? S-o v¶d eu pe aceea §i o-nghit - un fel 
de a zice, în fapt, a§ saluta-o pîn¶ la p¶mînt. 

Duminic¶, 31 octombrie 1993 

Azi e azi, dar poimîine, 2 noiembrie, Filip împline§te 18 
ani. A cump¶rat Ana un fel de turt¶ de supermarché, n¶cl¶it¶ 
cu sirop de zah¶r, ceva lumîn¶rele g¶sim noi, r¶mase de la 
pomul de Cr¶ciun de acum doi-patru-§apte ani, mai avem o 
sticl¶ de §ampanie trimis¶ de Mme Lacaze, §i uite aniver-
sarea! Nu i-ar fi stricat b¶iatului m¶car o pereche de 
bocanci noi, c¶ vine udeala §i ¶§tia-s g¶uri∞i. Chiar §i ni§te 
slipuri. Iar un pulover numai al lui - §i nou - nu i-ar face 
deloc, dar deloc r¶u (ba, ca s¶ m¶ exprim a§a, doar bine). 
Dar vorba Monic¶i, ini∞iat¶ recent în tainele maghiarei, în 
fapt, ale turcei : ioc ! Iar cînd e ioc… 

Ieri dup¶ cele patru pagini de jurnal m-am dedat la o 
pl¶cut¶ opera∞iune: citind Euphorion trimis¶(¶) de D. 
Chioaru de la Sibiu, m-a apucat istericaua : Doina§, supra-
vie∞uitor, î§i imagineaz¶ c¶ a supravie∞uit §i adev¶rului, deci 
scoate la iveal¶ un fel de jurnal al lui din care reiese rolul 
minor jucat de Nego în chestiunea Cercului, a Manifestului... 

Am c¶utat în dosarele de scrisori, am ales opt de ale lui 
Nego c¶tre mine §i (înc¶) cinci ale mele c¶tre Nego, pe lîng¶ 
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cele incluse deja în volumul de la Familia. Florin Ardelean 
îmi ceruse “§i alte scrisori”, eu (dup¶ o verificare superfi-
cial¶, recunosc), i-am r¶spuns c¶ nu g¶sesc “§i altele” demne 
de a fi publicate. Da, dar eu vorbeam de scrisorile trimise de 
mine lui Nego, nu de cele primite... 

M-am hot¶rît s¶ fac o excep∞ie: s¶ prezint publicului 
scrisori care nu-mi apar∞in, decît prin faptul c¶ mi-au fost 
adresate. Fiind îns¶ vorba de Ion Negoi∞escu ; §i de anume 
adev¶ruri... 

Am fotocopiat o parte, iar mîine, la po§t¶, fotocopiez 
restul - §i trimit. 

Mi-a scris Tudoran. Mîhnit-foc pe scrisoarea mea 
penultim¶ la care nu-mi r¶spunsese, cea în care îi repro§asem 
c¶ se leag¶ (pe bun¶ dreptate!) de Buzura, de Ioana Ieronim, 
dar converseaz¶ pacinic cu alde Eugen Simion... Nu r¶s-
punde nici acum la repro§. M¶ anun∞¶ c¶ se duce la Chi§in¶u 
(dar nu spune motivul), pe un an. ïi scriu chiar acum. 

I-am scris. Tot azi dup¶-amiaz¶ am scris §i 3/4 pagin¶ de 
prezentare a scrisorilor lui Nego. E ora 19 §i eu casc, de-mi 
descrac¶n f¶lcile. A§a m¶ apuc¶ uneori c¶scatul, cam la 
aceast¶ or¶. Sunt un iremediabil diurn. Asta este situa∞iunea. 
Cred c¶ am s¶ m¶ culc, tot nu mai am ce face pe lumea asta. 

Luni, 1 noiembrie 1993 

Asear¶, beat de oboseal¶, m-am culcat la ora nou¶ (21). 
Speram c¶ nu m¶ mai trezesc niciodat¶ - dar m-am trezit - §i 
înc¶ la ora 5 ! 

ïmi pare tare r¶u c¶ am b¶gat-o pe Gabriela 
Adame§teanu în ciorba liicean¶. ïmi pare - ca totdeauna -
r¶u, îmi promit c¶, gata, nu mai fac! - §i fac. Sunt r¶u, 
Veninos. Gelos pe toat¶ lumea, altfel spus (cum nu m¶ pot 
eu lipsi de citate din Marele Dimisic¶, EternulAdjunct - era 
cît pe ce s¶ adaug: nu doar la România literar¶, ci §i la Geta 
Naidin - dar, uite, odat¶-n via∞¶, m-am st¶pînit §i n-am zis..), 
altfel spus - cum altfel-spuneam: resentimentar! A§a mi-a zis 
Breban, dup¶ el s-au luat Marta Petreu, Buduca, Ciachir, 
¢epeneag... Are ucenici, Breban - cred §i eu: dac¶-i bun. C¶, 
dac-ar fi r¶u, ca mine (§i negru-n cerul curului), n-ar mai 
avea el elevi ascult¶tori, ca Nedelcovici... 

‘Ma m¶-sii de treab¶, am dat §i-n dulcea Gabriel¶. 
M¶car de-a§ fi vrut s¶ dau - da’ de unde, m-a luat mîna pe 
dinainte. Cam cum o luase §i pe ea (§i tot mîna - cu pixul), 
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în toamna lui 1988 aici,la Paris, cînd i-am dat s¶ citeasc¶ 
dactilograma Artei refugii (pe atunci se chema : Din 
gar¶...). N-a terminat-o, a plecat la Bucure§ti înainte, abia 
dup¶ ducerea ei, r¶sfoind Gara..., am sim∞it c¶ îmi cad 
(eu, mie) în bocanci: draga de Gabi, de meserie redactor la 
Cartea Româneasc¶, tratase cartea mea ca la ei, la editur¶, 
unde, din 1977, redactorul f¶cea §i pe cenzorul: “obiec∞ii”, 
“sugestii”, semne ale mir¶rii (multe, multe), ale exclam¶rii, 
apoi o ploaie de comentarii de genul: “Ce vorbe§ti !” ; 
“Nu insista, am în∞eles !” sau “Nu !”, §i numai à propos de... 
anticomunismele “directe”. 

Ana §i cu mine ∞ineam la Gabi, nu doar ca la foarte 
bunul romancier ce este, ci §i a§a, ca om, chiar dac¶, dup¶ 
1973, cînd ne-am întors noi din Fran∞a, nu ne-am mai 
frecventat ca înainte, cînd tot într-o “vizit¶” o ∞ineam. Cum 
îns¶ nu era singurul prieten-bun care se... desprietenise -
Ioana Cr¶ciunescu la fel “procedase” (adev¶rat, de ea ne 
desp¶r∞isem violent: îi repro§asem frecventarea “cenaclului 
P¶unescu” §i zicerea, de pe scen¶ - o v¶zusem la tembelizor! 
- a unor poeme-închinate lui Nea Nicu taman celui pe care-l
imitau atît de bine, de la balconul casei noastre de la Breaza, 
b¶rbatul ei de atunci, Colceag §i cu amicul Iencec). Cînd 
i-am ar¶tat Anei “comentariile” Gabrielei pe manuscris, ea a 
oftat, a ridicat din umeri, c¶ adic¶ îi pare r¶u pentru Gabriela 
Adame§teanu (care ce bun prozator este !), dar nu are ce 
face. A doua zi sau dup¶ o s¶pt¶mîn¶, Ana a zis despre 
Gabriela : 

«A§a a supravie∞uit. Chiar gîndind-crezînd ceea ce a 
scris pe marginea manuscrisului t¶u, aici, la Paris. Dac¶ nu 
gîndea a§a, aici la Paris, unde nimeni n-o vedea ce... 
gînde§te, n-ar fi scris. A§a supravie∞uie§te, a§a tr¶ie§te, a§a 
r¶mîne un scriitor pre∞uit de cititori, de spectatori, i se joac¶, 
la teatru, Diminea∞a... A§a a ob∞inut pa§aport. Te miri ?» 

«Bineîn∞eles c¶ m¶ mir ! Nu pot crede c¶-i adev¶rat -
Gabriela Adame§teanu, prietena noastr¶... ?» 

N-am putut crede o vreme. Apoi, tot r¶sfoind manuscri-
sul meu cu comentariile §i interdic∞iile (si chiar ironiile, 
sictirelile) ei, am început s¶ accept eviden∞a : un (fost) 
prieten care, în casa ta, cînd “discu∞ia” începe s¶ devin¶ mai 
normal¶, pentru noi, ea, rîzînd, d¶ din mîini §i din cap: 

«Eu nu vreau s¶ §tiu nimic - din astea, ale voastre! Eu nu 
§tiu nimic din politic¶, nici nu vreau s¶ §tiu !» 

Ba, în cîteva rînduri, rîzînd mai pu∞in ori deloc: 
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«Pe mine s¶ m¶ l¶sa∞i în pace cu ale voastre! Nu m¶ 
pricep la politica voastr¶ §i nu vreau s¶ m¶ pricep! Am eu 
necazurile mele, ce s¶-mi complic via∞a cu ale voastre !» 

Iar o dat¶: 
«Ce vre∞i, mi-e fric¶, na ! Mi-e fric¶, de fac pe mine...”» 
Impresionant¶ sinceritatea. Cu atît mai... credibil¶, cu cît 

era prietena noastr¶ §i scriitor foarte-foarte bun. Eu îns¶, 
nesim∞itoriu (§i nesim∞it), îi d¶deam înainte cu... “politica”. 
Ziceam, de pild¶: 

«De ce nu protesta∞i, voi, scriitorii, împotriva d¶rîm¶rii 
satelor, a bisericilor?» 

«Las¶-m¶-n pace!», zicea Gabi, «eu nu §tiu ce tot zici 
tu §i nici nu vreau s¶ §tiu, am eu necazurile mele...” 

«Dar e§ti scriitor, nu inginer», ziceam eu (poate cam 
prea r¶stit, un prost obicei), «e§ti dator s¶ vorbe§ti în nume-
le celor care nu pot vorbi...» 

«Las¶-m¶, domnule,-n pace! Sunt scriitor, am s¶ r¶mîn 
scriitor, tocmai pentru c¶ nu m¶ trezesc vorbind… Ca tine...» 
- fulger¶tor, Gabriela noastr¶, autentic românc¶, trecea la
atac, privirea catifelat¶ i se f¶cuse rugoas¶: «Vrei s¶ ajung ca 
tine? S¶ m¶ dea afar’ din ∞ar¶ ?» 

«Nu ne-au dat afar¶», zicea Ana. «Am plecat noi, de 
bun¶voie, cu pa§apoarte de turi§ti». 

«Bine, a§a-i, dar vrei s-ajung §i eu ca tine, s¶ lucrez ca 
zugrav, s¶ urc pe schele, eu?» - §i se ar¶ta, cu pumnul în 
piept. 

«Te îmbraci cu pantaloni §i urci», zîmbea Ana. «A§a 
procedeaz¶ colegele de echip¶ ale lui Paul: Cristina 
Anastasiu, Manola Rosetti, a§a a§ fi f¶cut §i eu, dar sunt prea 
gras¶, nu m-ar fi ∞inut schelele». 

Ajun§i aici, rîdeam - cu voie bun¶: ce umor aveam noi! 
ïmi vine în minte Marius Robescu, c¶ tot pacinic-

convie∞uise el, o vreme, cu Gabriela : 
Venind a doua oar¶ - de cînd ne aflam noi în exil -

Marius s-a uitat la mine, s-a uitat... ïl întîmpinasem la 
metrou, venisem înspre cas¶, agale - observasem c¶ bietul 
Marius nu ar¶ta deloc bine (nu aveam de unde §ti c¶, peste 
mai pu∞in de un an avea s¶ se pr¶p¶deasc¶ §i el) - sau poate 
m¶ în§elam eu : obrazul, dar §i fruntea, îi erau bo∞ite, §ifo-
nate, mi-am zis în gînd c¶ astea vin de la pern¶: a dormit cu 
obrazul în pern¶ (adineauri se va fi trezit...). Am ajuns acas¶ 
la noi, ne-am a§ezat pe fotolii fa∞¶-n fa∞¶... Marius se uita la 
mine, se uita... Eu nu m¶ mai uitam, îmi f¶ceam de lucru cu... 
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privirea în alte p¶r∞i, cînd el : 
«Ce-ai îmb¶trînit, b¶ b¶trîne...» - §i a rîs - a prietenie. 
Am rîs §i eu, am zis c¶ are dreptate: îmb¶trînisem r¶u de 

tot, nu mai puteam lucra, sus, pe schele. Naiv, m¶ a§teptam 
ca Marius s¶ adauge ceva în genul: «Ce s¶-i faci, to∞i 
îmb¶trînim...» sau, de ce nu : «£i eu am îmb¶trînit, uit¶-te la 
mine...», iar normalitatea ar fi fost restabilit¶ între noi 
(nu fusesem prieteni, nu fusesem niciodat¶ în casa lui, el 
fusese de cîteva ori la noi, în treac¶t, fie cu Mazilescu, fie cu 
Vera Lungu, îns¶ cînd ne întîlneam - rar, la Madam Candrea 
- ne f¶cea pl¶cere s¶ schimb¶m o vorb¶-dou¶...). £i nu.
Am r¶mas a§a, pe b¶trîne∞ea mea - b¶ b¶trîne - constatat¶ de 
mereu-junele Marius Robescu... 

£i mi-a r¶mas (se vede, nu ?) senza∞ia de r¶u, de 
malaise - nu pentru c¶ eu îmb¶trînisem (cu toate c¶ §i aceast¶ 
observa∞ie are partea ei de vin¶), ci, cum s¶ zic... Zic printr-
o întrebare - retoric¶: «Ce Dumnezeu, dar el nu se uitase 
într-o oglind¶ ?» 

Asta este: nu ne place - dar deloc-deloc - s¶... ar¶t¶m-
r¶u, singuri; numai-noi (eu). Vrem ca §i cel¶lalt s¶ arate r¶u 
(ca mine) ; s¶ îmb¶trîneasc¶ §i el sau, de ce nu : doar el ! 

De aici ni se va fi tr¶gînd emblematica noastr¶ capr¶-
cr¶pat¶. Prin capra cu pricina - în urma unui proces mai 
complicat (în fond atît de simplu!) - se ajunge direct la idoli-
pe-potriv¶ ! P¶cat c¶ acea porunc¶: “S¶ nu-∞i faci chip cioplit 
(corect: s¶ nu-∞i torni din metal/al∞i/zei) !” nu s-a combinat 
cu Facerea (lui Adam) încît s¶ sune: “S¶ nu-∞i faci idoli dup¶ 
chipul §i asem¶narea ta !”... - m¶car s-ar §ti c¶ iubi∞ii no§tri 
compatrio∞i (de ambe sexe) comit un p¶cat... S-a v¶zut dup¶ 
22 decembrie ‘89 (cînd “s-a dat voie”) : ‘telectualii no§tri, cu 
flerul lor infailibil, s-au îndreptat cu admira∞ia spre Cioran, 
nu spre Ionesco ; s-au lipit (erau ei, mai de mult) de Eliade 
(nu de lonesco). Din cei pleca∞i dintre noi, clasiciza∞i, fire§te, 
le este mai pe plac un C¶linescu decît posomorîtul, lipsitul-
de-umor Lovinescu... în continuare, dintre neromâni, mai 
degrab¶ Zinoviev (autorul “pamfletelor”, nu cel al întîielor 
sale romane) §i nu Soljeni∞în ; Sartre, nu Camus; Kundera, 
nu Havel (decît pentru a se plînge c¶ ei n-au a§a ceva - de 
parc¶ Havel n-ar fi, mai întîi, autor de texte). £i pentru c¶ tot 
n-aveam noi sfin∞i (cu excep∞ia inveselitorului Sisoe, de care 
nimeni n-are nevoie...), setea Românului a început a se 
ad¶pare la izvorul lui Noica; al lui Tu∞ea ; l-a descoperit pe 
Nae Ionescu §i, desigur, pe Sfîntul Niculae Steinhardt... Cît 
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despre mari-arti§ti, marii-culturali bucure§teni aplic¶, s¶-i 
zic a§a: “balan∞a Manolescu” - acesta a folosit-o, crono-
logic, primul: ca s¶ nu fie silit (ca §i cum îl silise cineva, cu 
pistolul în ceaf¶, s¶ scrie despre Vasile Nicolescu ; §i mai 
ales despre Popescu-Dumnezeu); ca s¶ nu scrie despre Virgil 
lerunca el “balansa” la V. Em. Galan; ca s¶ nu scrie despre 
Monica Lovinescu, el ap¶sa pe... Petru Dumitriu ; ca s¶ nu 
fie obligat (?) s¶ scrie un cuvînt despre Eugène Ionesco, 
Manolescu se... ocupa cu J. Popper! Iar pentru c¶ la 
restaurantul Casei Scriitorilor venea §i Pintilie - uite-l pe 
regizorul Pintilie “inspirîndu-se” nu din Steinhardt, nu din 
Ioanid, ci din Gu∞¶ B¶ie§u, cel care, de§i a mîncat vagoane 
de c¶cat, tot pitic r¶m¶sese ; §i nu ia drept “pretext” cinema-
tografic nici m¶rturia Ani∞ei Nandri§ (zic §i eu, a§a), nici 
extraordinarul roman al lui I.D. Sîrbu, Adio, Europa (de 
mine nu mai vorbesc: din 1982, cînd, înainte de spectacolul 
s¶u cu “Azilul de noapte”, la Chatelet, îmi “povestea” filmul 
lui dup¶ romanul meu Patimile dup¶ Pite§ti ; îns¶ cum i-am 
spus c¶ “Azilul” lui nu mi-a pl¶cut, ca alte puneri-în-scen¶, 
§i nici nu b¶gasem de seam¶ “tineta de la Pite§ti”, pe scen¶ -
o tav¶ în care s¶reau, nu se §tia de ce, actorii - poate fiindc¶ 
aveau picioarele murdare - s-a terminat §i cu “amorul 
cultural” dintre noi), ci Petru Dumitriu ! 

De ce a§a? Dar e limpede: ne alegem idoli dintre cei 
asem¶n¶tori nou¶: §i ei p¶c¶to§i (ca noi), §i ei f¶cînd o 
concesie-dou¶ conced¶ri, ca noi; §i ei fiind (ca noi) oarecum-
slabi-la-anchet¶, ba chiar turn¶tori cu condicu∞¶... De ce s¶ 
ne lu¶m drept idoli in§i... atît de cu nasul pe sus, încît nici nu 
e§ti sigur c¶ au a§a ceva (mucosul apendix) ; persoane care 
te strivesc cu “intransigen∞a” lor - ia s¶-i fi v¶zut pe ei 
în situa∞ia tragic¶ de a fi amenin∞a∞i c¶ pierd vila de la £osea, 
cronica s¶pt¶mînal¶ de la România literar¶, pa§aportul 
permanent... 

A§a c¶ îi facem chip cioplit lui Noica - d-al no§tru, 
verde-ro§u; lui Petru Dumitriu - ce carier¶, domnule! £i ce 
ma§in¶ american¶! £i ce cîini §i ce discobol¶ - prin procur¶ 
aveam §i noi din acelea; ce vin ¶§tia de-acum, cu lupta-de-
clas¶ a lor (adev¶rat¶) împotriva unui mare scriitor ca Petru 
Dumitriu, a c¶rui capodoper¶ (în fine, nu toat¶: primul 
volum §i jum¶tate dintr-al doilea - citat din Marta Petreu) 
merit¶ pe deplin s¶ fie ecranizat¶ de cel¶lalt mare artist al 
nostru: ¢iriac... ? Nu, nici Ilie T¶nase... în fine, Pintilie, 
domnule! 
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Mar∞i, 2 noiembrie 1993

E ora zece §i jum¶tate (diminea∞a) §i Filip mai are înc¶... 
jum¶tate de ceas pîn¶ s¶ împlineasc¶ 18 ani. 

Optsprezece ani. Nici nu încerc s¶-mi aduc aminte “ce 
f¶ceam, cum eram eu la optsprezece ani”, fiindc¶ asemenea 
“paralele” sunt §i false §i jignitoare. «E-he, eu, la vîrsta ta...» 
- zic adul∞ii imbecili, cei care-§i imagineaz¶ c¶, dac¶ sunt în
vîrst¶, aceasta este un merit al lor, personal... De cincizeci de 
ani (poate c¶ mai corect ar fi : în cincizeci de ani), comunis-
mul ne-a distrus si cultul b¶trînilor : §i cu vorba: “Copiii -
viitorul ∞¶rii! Tineretul: schimbul de mîine !” §i cu fapta: 
f¶cîndu-i, obligîndu-i pe adul∞i s¶ se curv¶s¶reasc¶, apoi, 
cînd ace§tia intrau în pu§c¶rie, copiii fiind obliga∞i s¶ se 
lepede de p¶rin∞ii lor. Rezultatul, ca în de§ertul Sinai: nici 
unul din comunitate nu este “curat”, în sensul c¶ nu §tie s¶ 
foloseasc¶ libertatea; cu to∞ii, str¶-b¶trîni, b¶trîni, maturi, 
tineri, adolescen∞i, copii (chiar înc¶ nen¶scu∞i). Cine §tie, 
poate copiii înc¶-nen¶scutilor de azi s¶ fac¶ ceva-ceva în 
aceast¶ na∞ie de c¶cat. 

Am tras un somn, iar acum, cu for∞e... diminuate, m¶ 
reapuc de giornal. Vreau s¶ zic: m¶ apuc, m¶ ag¶∞, m¶ atîrn 
de el, poate-poate n-oi da portul opii, cum atît de plastic 
spuneam eu ; pe cînd mai spuneam cîte ceva. 

A§adar, am uitat esen∞ialul : azi-diminea∞¶ am pus la 
po§t¶, pentru Tudoran, o scrisoare lung¶ (s¶-i agiung¶) ; 
pentru Florin Ardelean, 9 scrisori ale lui Nego c¶tre mine -
fotocopii dup¶ originale §i transcrierea mea - precum §i 5 
scrisori ale mele c¶tre Nego; lui Al. Cistelecan i-am trimis 
numai transcrierea; dac¶ ei doresc s¶ publice scrisorile în 
chestiune §i vor s¶ verifice corecta transcriere a mea, s¶ 
apeleze la colegii de la Familia. 

Bietul Negoi∞escu : parc¶ §i mai p¶gubos decît mine... 
îns¶ el sim∞ea, pre-sim∞ea asta - în scrisoarea c¶tre mine în 
care se consoleaz¶ de reaua primire a Istoriei sale cu un citat 
dintr-o scrisoare a lui Lovinescu dup¶ primirea “epistolei” 
de la Sibiu, cunoscut¶ mai tîrziu sub denumirea de 
Manifestul Cercului literar... M¶car Lovinescu - alt p¶gubos! 
- a apucat s¶-§i rotunjeasc¶ opera pîn¶ la cei 62 de ani, cît a
avut cînd a murit. £i, înc¶ un “am¶nunt” (de neimaginat pe 
timpul, totu§i, de r¶zboi-normal al lui) : Lovinescu nu §i-a 
pierdut biblioteca, a§a cum i s-a distrus, pr¶p¶dit, împr¶§tiat 
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dup¶ n¶vala comuni§tilor §i cum avea s¶ §i-o piard¶ pe a lui, 
frecvent, iubitorul de carte, bibliofilul Negoi∞escu... Ceva-
ceva a salvat el de la potop §i §i-a tencuit nu doar “casa” de 
la München, ci §i sufletul cu c¶r∞i. Desigur, pe timpul cînd 
mul∞i semianalfabe∞i erau profesori universitari, Lovinescu a 
fost o via∞¶ profesor de liceu. Umilitoare situa∞ie pentru 
cineva care se §tia pe sine §i §tia c¶ îi §tie pe cei din jur... 
Oricum (iat¶: am ajuns s¶ relativizez §i eu!) nu a cunoscut 
mizeria material¶ a lui Nego (printre al∞ii, îns¶ acum doar de 
el vorbesc), mizeria înjositoare, îndobitocitoare, în România 
dinainte §i de dup¶ prima închisoare, apoi “statutul de 
cer§etor” din Germania, ca pensionar al Ajutorului Social... 
Cînd Nego nu cerea de al¶turi, de la Europa liber¶, de la 
prietenii, colegii s¶i, intelectuali români decît o colaborare 
regulat¶ care s¶-i dea nu îndestularea, ci siguran∞a c¶ în luna 
viitoare nu va r¶mîne f¶r¶ “acoperire”... 

Zicea, cu pu∞in înainte de a se interna: 
«ïnainte de «revolu∞ie» nu puteam r¶zbate pentru o 

bucat¶ de pîine trudit¶ cinstit din pricina lui Gelu Ionescu -
acum, dup¶ revolu∞ie, chiar c¶ nu mai am loc de Iorgulescu, 
de Paler, de £tefoi, de Doina§ §i de al∞i rezisten∞i». 

Nu-l apucase pe colaboratorul permanent Ple§u... 
Iorgulache, Anonimul Ploie§tean, scriind în zilele astea 
(pentru Europa) despre demisia lui S¶lcudeanu din postul de 
ministru al Culturii, afirm¶ f¶r¶ s¶ clipeasc¶ (Europa liber¶, 
Domestic Bloc A nr. B 633 din 20 octombrie 1993) : 

“£i trebuie, vrînd-nevrînd, s¶ ne amintim c¶ în lumea 
româneasc¶ de dup¶ decembrie 1989 demisiile, atîtea cîte au 
fost, au apar∞inut unor intelectuali. Cea dintîi demisie 
r¶sun¶toare din prima instan∞¶ a noii puteri, CNFS, a fost 
aceea a Doinei Cornea. I-au urmat Ana Blandiana, Mircea 
Dinescu, Ion Caramitru”. 

“Andrei Ple§u”, continu¶ Mircea Iorgulescu, senin, “cel 
dintîi ministru al Culturii, a amenin∞at §i el cu demisia, în 
cîteva rînduri, pentru ca, pîn¶ la urm¶, exasperat, s¶ §i-o 
dea” (subl. mea). 

Ia auzi: “ca pîn¶ la urm¶” ! “Exasperat” ! 
£i eu, boul, credeam c¶ “singurul” dintre scriitorii avînd 

func∞ii în guvernul Roman §i care s¶ fi demisionat cum se 
demisioneaz¶ a fost Dan Petrescu - §i numai el. Dan 
Petrescu: da, Andrei Ple§u: ba - el a zburat, dimpreun¶ cu 
Petre Roman, cînd guvernul acestuia a fost... demisionat de 
minerii lui Iliescu, nici vorb¶ s¶ se ∞in¶ de cuvînt în 
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privin∞a “amenin∞¶rilor”, cum ne poveste§te b¶iatul mezin al 
Iva§cului, Iorgulescu. 

“Intelectuali” (îl citez din nou pe noul sub-secretar al lui 
Ple§u, Iorgulescu) erau §i Ion Vartic ; §i Marian Papahagi (nu 
§tiu ce func∞ie de∞inea, în înv¶∞¶mînt, Sorin Antohi) - §i ? Au 
demisionat ei, ca protest împotriva primei mineriade ? 

Am impresia c¶ £ora a protestat într-un fel, dac¶ nu 
chiar prin demisie (dup¶ mineriad¶). Or, Iorgulic¶ îl linge-n 
cur pe Ple§u exact a§a cum, între ‘70 §i ‘71, îl linsese pe 
Breban; apoi pe Iva§cu, din ‘71 pîn¶ la moarte. ïmi expri-
masem fa∞¶ de Monica p¶rerea - he-he-he ! de cînd!, de peste 
un deceniu §i jum¶tate, ultima oar¶ cînd Iorgu’, la Europa 
liber¶, îi d¶duse o copit¶ în “campania împotriva lui Norman 
Manea” (ca s¶ vezi: §i noi care credeam c¶ acea campanie 
era împotriva lui Mircea Eliade...), anume: oricîte “ocoluri” 
parfumate ar face Mircea Iorgulescu, tot la umbl¶toare 
trage... 

Sunt extrem de obosit (contrariul ar fi fost de mirare: s¶ 
ai b¶iat de 18 ani §i s¶ nu fii obosit-copt ?), a§a c¶ m¶ opresc 
aici. Dac¶ nu plec, la noapte, mîine diminea∞¶ o iau de la 
cap¶t cu ziua, scriind. 

Mai voiam s¶ spun ceva în leg¶tur¶ cu Nego. Nu trebuie 
s¶ zic : «Nego este unul dintre pu∞inii...», ci : 

“Negoi∞escu este singurul scriitor român contemporan 
care nu a avut un comportament scriitoricesc-românesc - de 
asta a §i murit ca un cîine, departe de ∞ara §i a lui, ba mult 
mai a lui decît a unui Ple§u, cel care-i interzisese s¶ 
vorbeasc¶ (§i despre Noica), fiindc¶...” 

Miercuri, 3 noiembrie 1993 

Asear¶ mare chef mare - aniversarea lui Filip! Dup¶ ce 
s-a întors de la cursuri §i dup¶ ce a terminat de dat telefoa-
nele §i de r¶spuns telefoanelor, b¶iatul mamei §i al tatei în 
vîrst¶ de optsprezece ani §i nou¶ ore (acum fiind ora 8 seara) 
a primit o sup¶ cu peri§oare - oper¶ nemuritoare §i comun¶ a 
p¶rin∞ilor ambi ai s¶i - turt¶-colac dulce (care purtase 
lumînarea, în oceanul de fri§c¶-la-bomb¶), deasemeni 
§ampania cea binecuvîntat¶. El a destupat sticla, el a 
v¶rsat-o pe sfert pe mas¶ §i pe n¶dragi (în încuraj¶rile 
noastre paternomaternalice), el a turnat pe lîng¶ pahare - a 
mai r¶mas, r¶mas, cît s¶ ne bucur¶m, cîntînd (Ana pe vocea 
ei) “Mul∞i ani tr¶iasc¶ ” de unsprezece ori - de ce unspreze-
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ce? Acum - a doua zi - m¶ întreb de ce. Filip ceruse - ne 
va fi auzit pe noi c¶ cifra 11 ne este, ca s¶ zicem asa, 
constitutiv¶. 

Asta a fost asear¶, pentru ca în diminea∞a asta, trezit de 
la 6,30, s¶rb¶toritul s¶ plece la cursuri bomb¶nind via∞a asta, 
care ce cruel¶ este ea (Mondu1...) - cum zisese pe la cinci 
ani... 

ïn buletinele de la Europa liber¶ (din care am extras ieri 
gîndirea iorguleasc¶ filoplea§¶) am mai citit cum Gelu 
Ionescu, comentînd primul num¶r al noii serii din România 
literar¶, nu se sfie§te (repet, ca s¶ nu fie dubii: nu se sfie§te) 
s¶-§i arate dezacordul - oricum, nu întru totul acordul - cu 
Manolescu, prezentatorul “istoriei R.l.”. Din citatul - copios 
- produs de Gelu, Manolescu se arat¶ (ca §i cum n-ar avea
destule calit¶∞i: duplicitar, la§, mincinos, imoral) §i... auto-
cronic : trece în zbor de avion (aceast¶ expresie saint-
exupereasc¶ îmi, întru totul, apar∞ine) peste perioada Geo 
Dumitrescu, peste perioada Breban, ca s¶ înceap¶... istoria 
din 1971 ; cînd a ap¶rut Iva§cu, salvatorul culturii §i al 
culturalizatorilor români! £i, desigur, atunci cînd Manolescu 
l-a urmat pe “maestru”.’ 

Gelu are dreptate cînd îi repro§eaz¶ autocronicului 
manolesc’ scrierea istoriei doar de la data care-l intereseaz¶ 
pe el. Are dreptate §i atunci cînd deplor¶ ne-men∞ionarea 
celor-mor∞i, nici a lui Roger Câmpeanu... Dac¶ am pornit-o 
a§a, atunci se mai poate atrage aten∞ia c¶, totu§i, mai cu 
seam¶ în ultima vreme a directoratului lui Geo, P¶unescu 
f¶cea revista, §i n-o f¶cea chiar r¶u; apoi Breban, ca om va fi 
el detestabil, ca §ef a fost de-a dreptul odios, dar dincolo de 
plec¶ciunile ideologice (în treac¶t: celebrele “dialoguri” cu 
Ivasiuc, Nichita, Matei C¶linescu), Breban a f¶cut altfel de 
revist¶ - §i decît Geo §i, desigur, decît Iva§cu. Iar dac¶ Gelu 
deplînge absen∞a “f¶c¶torului de revist¶ Roger Câmpeanu”, 
cel pu∞in tot atît de îndrept¶∞it¶ ar fi fost pomenirea lui 
Mircea Grigorescu; §i a lui Al. Cerna-R¶dulescu - Burlacu al 
lui Breban nel¶sîndu-mi o nepieritoare amintire... 

Joi, 4 noiembrie 1993 

ïnc¶ o zi - §i tot nimic. 
Am profitat de r¶gaz, ca s¶ “recuperez” file risipite pe 

ici, pe colo, pentru Jurnal pe s¶rite. Or mai fi, dar nu mai 
caut. ïn ceea ce a fost c¶mar¶ nu se mai poate intra de atîtea 
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hîrtii azvîrlite una peste alta, iar în odaia în care scriu nu pot 
c¶uta ce fotocopiasem mai an’, din pricina revistelor în echi-
libru fragil, aflate deasupra. Las’, c¶-i de-ajuns §i atîta. Din 
cele vechi: vreo §aizeci de pagini - dac¶ le socotesc §i pe cele 
vreo §apte aflate la Oradea, la Familia, pentru volum (eu nu 
le am aici); apoi, de la sfîr§itul C¶ldurii mari: pe 1989, ‘90, 
‘91, ‘92, §i chiar cîteva însemn¶ri pe ‘93 - din iunie - astea 
fac vreo §aptezeci - uite 130 de pagini în afar¶ de bucata asta, 
otova, din 1993, la care am ajuns la pagina 185... Dac¶ m-a§ 
opri aici - §i ar fi destul, prea destul pentru ca cititorul 
normal s¶ în∞eleag¶ ce §i cum §i cînd - cu mine... 

R¶sfoind însemn¶rile vechi, mai ales cele din 1989 am 
constatat c¶ m¶ obseda... autocronismul-la-Român; sau 
Sindromul Duda (este pentru prima oar¶ cînd scriu pe hîrtie 
ce gîndesc de peste patru ani). 

S¶ încerc s¶ vorbesc despre o “tactic¶” a colegilor, §i nu 
numai scriitori, dar eu mai ales dinspre confra∞i am sim∞it-o 
pe piele proprie. 

Nu am g¶sit nici pentru ea un cuvînt-cuprinz¶tor. S¶ 
în§ir cîteva - deci: tactica... puhoiului; a potopirii; a t¶b¶rîrii 
(pe cineva, acela singur fiind); sau: tactica... majorit¶∞ii 
împotriva, nu a minorit¶∞ii, ci a insului care a îndr¶znit s¶ 
ias¶ din rînd(urile noastre)... 

ïn fine, tactica atac¶rii intrusului, a tr¶d¶torului, a 
singularului - în stol, în roi, în furnicar, în hait¶. 

Atacul concentric, concertat (instinctiv), fiind acompa-
niat în prima lui faz¶ de diversiune: r¶zboinicii care-§i 
ap¶r¶... furnicarul §i s¶r¶cia, în faza “confrunt¶rii verbale” 
nu vor accepta motivul actului de... independen∞¶ al solita-
rului, vor devia (din instinct) discu∞ia spre cu totul altceva. 

Pîn¶ s¶ încerc s¶ povestesc una, chiar dou¶ întîmpl¶ri, ca 
s¶ ajung a în∞elege eu însumi, trebuie s¶ spun c¶... îi este 
foarte greu unui ins s¶ le ∞in¶ piept, la urma urmei, tuturor. 
Iar “dreptatea” - a lui sau a celorlal∞i - ajunge s¶ nu mai 
aib¶ sens. 

ïntîmplarea de la Roma (mai 1991) : Universitatea La 
Sapienza invitase, pe de o parte, pe romani§tii din Italia, 
Fran∞a - fie ei italieni-italieni, fie italieni de origine român¶ 
- pe de alta un num¶r de scriitori români - din România §i trei
din exil: Balot¶, Sorin Alexandrescu §i eu. 

Roma constituia a doua faz¶ (a retrograd¶rii, acum pot 
spune, de§i atunci nu realizam ce anume se petrece: a 
restaura∞iei comuniste în cultur¶) dup¶ frumoasa, armonioa-
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sa, prietenoasa întîlnire de la Aix-en-Provence, din octom-
brie 1990, organizat¶ de minunata Annie Terrier... ïntre Aix 
§i Roma (în timp, desigur) se petrecuser¶ multe lucruri §i 
toate întrist¶toare. Nu atît c¶derile unora dintre scriitori 
(Eugen Simion, Valeriu Cristea, Sorescu, Buzura, Sin) ne 
am¶rîser¶ (ba da, ba da !), îns¶ ne otr¶vise mai cu seam¶ 
autolauda prietenilor de o via∞¶ (pe care îi cuno§team de o 
via∞¶) cum c¶ ei, o-ho-ho, cum mai rezistaser¶ comunis-
mului! O dat¶: ziceam c¶ eu un accident - îns¶ începînd de 
la a treia declara∞ie public¶ (re-re-povestind cum rezistaser¶ 
ei §i se opuseser¶ prin cultur¶) începuse s¶ devin¶ penibil¶; 
apoi sîcîitoare apoi de-a dreptul neru§inat¶. 

De aceea la invita∞ia Luizei Valmarin, mai întîi am 
r¶spuns negativ ; am explicat de ce §i nu am acceptat decît 
dup¶ ce am fost asigurat c¶ voi putea vorbi despre: “Numai 
securi§tii §i activi§tii au confiscat revolu∞ia român¶ ?” -
pentru a putea r¶spunde: “Nu: §i scriitorii s-au dedat la 
confiscare...” 

Nu intru aici în am¶nunte: Solacolu a publicat un num¶r 
din Dialog (iulie-august 1992), “Intelectualii în oglinda 
«revolu∞iei»”, în care Sorin Alexandrescu si Gabriela 
Adame§teanu dau seama cu fidelitate despre “mersul 
Revolu∞iei la români”. Ceea ce nu exist¶ în Dialog (am... 
dialogat cu Solacolu, apoi, cînd el mi-a trimis transcrierea, 
pentru întîia oar¶ m-am r¶zgîndit: eram... “prea dur cu ei”) 
am s¶ spun acum - edulcorat: 

Am mai amintit: eram deja pornit împotriva “rezis-
ten∞ilor” din ∞ar¶, a vitejilor-de-dup¶-r¶zboi. Am avut timp, 
în prima zi, s¶ m¶ mai încarc, fiindc¶ f¶r¶ nici o jen¶: 
Blandiana, Doina§, Ileana M¶l¶ncioiu, Gabriela Adame§-
teanu, Eugen Uricariu (mai pu∞in Ulici) urcau la tribun¶ §i-§i 
povesteau faptele de arme împotriva bol§evismului! 

Autosfat: cînd e§ti singur împotriva tuturor, încearc¶ 
s¶-∞i asiguri, din tab¶ra opus¶, dac¶ nu un aliat-doi, m¶car... 
pasivitatea cîtorva. 

Aceast¶ în∞eleapt¶ prevedere nu aveam cum s¶ o pun în 
aplicare: pe atunci nu vedeam lumea împ¶r∞it¶ în tabere, mai 
credeam c¶ suntem una, atît c¶ “unii dintre noi” erau 
neobr¶zat de l¶ud¶ro§i. 

Vreau s¶ spun: nu m-am preg¶tit de lupt¶. Am p¶§it în 
aren¶ ca un bou, imaginîndu-mi c¶ eventualele disensiuni 
sunt accidente (dar pe care eu le semnalam, “doar a§a, ca s¶ 
nu se mai repete”...). 
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O alt¶ prevedere în∞eleapt¶: înainte de a porni la drum, 
asigur¶-te c¶ tovar¶§ii-de-drum n-au s¶ te lase... în drum. 

Am zis §i eu ziceri... “Obiectiv, de partea mea” ar fi fost 
Balot¶; §i ar fi fost Sorin Alexandrescu. Cu nici unul nu eram 
în strînse rela∞ii, din pricina “trecutului” lor ru§inos: la 
Balot¶, de ling¶u în România; la Sorin, de “prudent” domi-
ciliat în str¶in¶tate pîn¶ prin 1988. Cu Sorin aveam un dife-
rend recent: “Uniunea Scriitorilor”, despre care am 
discutat în treac¶t, el a zis c¶ nu §tia în ce se bag¶, c¶ îi pare 
r¶u c¶ s-a b¶gat, c¶ nu voia s¶ supere pe nimeni etc. Cu Sorin 
am mai vorbit (locuiam la acela§i hotel) §i despre colocviul 
cu pricina §i c¶zusem de acord c¶ tema mea nu este deloc 
deplasat¶, din contra! Cu Balot¶... Lui Balot¶ nu-i spusesem 
niciodat¶ nimic în fa∞¶ (de mirare, la mine), îns¶ la fiecare 
avans al lui, în momentele în care ne întîlneam la cîte o 
conferin∞¶, la Sorbona, la Europa liber¶, eu r¶spunsesem sec 
- §i negativ. Nu-l invitasem la noi, de§i el, prin Bianca fost¶
Marcu, fost¶ Dumitra§cu, actuala so∞ie a lui, îmi f¶cuse 
cîteva, nu aluzii, ci invita∞ii. ïns¶, întîlnindu-ne la Roma, am 
avut un moment mai “cald” - dup¶ ce, în prezen∞a lui (a lui 
Balot¶) îl întrebasem pe Papahagi (pe care chiar atunci îl 
cunoscusem) dac¶ el, ca ministru al ïnv¶∞¶mîntului, se 
gîndise s¶-i invite în România pe profesori ca Negoi∞escu, 
Matei C¶linescu, Nemoianu, Sorin Alexandrescu - Balot¶, 
aici de fa∞¶... N-are importan∞¶ r¶spunsul lui Papahagi 
(fiindc¶ era românesc: nu, nu se gîndise), îns¶ Balot¶, 
presupun, fusese pl¶cut impresionat de “interven∞ia” mea. 

Atît de... tulburat, încît a început s¶ vorbeasc¶ prin 
aluzii (ne plimbam pe strada Universit¶∞ii, numai noi doi) 
despre concesiile pe care le f¶cuse el… Eu îl ascultam §i 
încuviin∞am din cap: da, fusese vertical în închisoare, 
fusesem colegi de celul¶, în Jilava, apoi venise la L¶te§ti, în 
d.o., cînd eu plecam... ; da, îns¶ dup¶ aceea, în goana lui 
dup¶ “recuper¶ri” §i dup¶ bani-bani-bani... 

Vineri, 5 noiembrie 1993 

Continuu, deci : 
...în goana lui dup¶ “recuper¶ri” §i dup¶ bani, cît mai 

mul∞i bani, ca s¶ îndestuleze pofta nestins¶ a Bianc¶i pentru 
mobil¶ veche, pentru argint¶rie veche, pentru “tablouri-
vechi”, Balot¶ scrisese despre orice: despre Partid, despre 
Ceau§escu, despre Elsa lui Aragon, despre Tezele din iulie 
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(în gîndul meu: «Nu chiar despre orice: iat¶, despre Tr¶d¶-
torul Negoi∞escu n-ai scris, în ‘77...»), despre calitatea §i cul-
tural¶ §i literar¶ a culturnicilor de meserie §i prin voca∞ie... 

ïn concluzia plimb¶rii, el singur a spus c¶ a§a nu se mai 
poate, iat¶ prilejul de a se m¶rturisi pentru grelele p¶cate 
împotriva adev¶rului, a binelui... Mîine, de cum va interve-
ni, va începe cu asta, cu spovedania... 

M-a tulburat adînc Balot¶. Cred c¶ m-am trezit f¶cînd 
elogiul acelui Balot¶ minunat, cunoscut de mine la camera 
36 de pe Reduitul Jilavei, în vara lui 1957; cum ne povestea 
el, în celul¶, Joyce - §i eu dormeam; cum ne povestea 
Faulkner, iar eu dormeam; cum ne-a povestit el, cîteva 
s¶pt¶mîni în §ir, Iosif §i fra∞ii s¶i de Thomas Mann (pe cînd 
eu dormeam - am explicat în alt¶ parte motivul acestei reac∞ii 
profund… neculturale)… 

Ne-am promis c¶, întor§i la Paris, vom, în sfîr§it, sta de 
vorb¶ în tihn¶... 

ïi pun deoparte, deocamdat¶, pe Balot¶ §i pe Sorin 
Alexandrescu, atunci nu-i gîndeam ca pe neap¶rat “alia∞i” : 
împotriva cui ar fi fost alia∞ii mei? ïmpotriva altor prieteni ai 
mei, ai no§tri, “doar întîmpl¶tor r¶ma§i în România”? 

ïn prima zi, “peste rînd”, am intervenit. ïn leg¶tur¶ cu 
“dialogul” la care consimt oamenii de bine, victime (ca 
Gabriel Andreescu, aflat în sal¶), cu... Securitatea. Am repe-
tat “teza” mea: nu dialoghezi cu monologatorii §i cu martiri-
zatorii no§tri atîtea decenii, chiar dac¶ te afli într-un Grup de 
Dialog Social... 

Pe ace§tia - pe seto§ii de dialog cu M¶gureanu - i-am 
tratat de... analfabe∞i, nu doar politic, ci moral... 

A fost prima “înc¶ierare”. Gabriel Andreescu mi-a 
r¶spuns, desigur, extrem de ponderat, ba chiar cu durere 
(ceea ce mi-a rupt inima), c¶ nu e chiar a§a ; c¶ trebuie s¶ 
admit c¶ §i eu m¶ pot în§ela; c¶ m-am în§elat, fiindc¶ ei, 
dialogînd cu §eful Securit¶∞ii nu au pactizat cu Securitatea, 
din contra (!), au pus-o într-o situa∞ie penibil¶, fiindc¶ i-au 
pus lui M¶gureanu întreb¶ri dintre cele mai încuietoare... 

(Mai auzisem asemenea r¶spunsuri-interogative: N. 
Manolescu, la întrebarea mea uimit-îndurerat¶: «Cum de ai 
putut s¶-i iei interviu lui Iliescu imediat dup¶ Mineriada 
Sîngeroas¶, astfel acordîndu-i o legitimitate pe care n-o 
merita?», mi-a replicat, zîmbind, cu ochii miji∞i: «Dar n-ai 
v¶zut ce întreb¶ri încuietoare i-am pus?», la care, eu, dup¶ o 
pauz¶: «Dar n-ai v¶zut cum n-a r¶spuns?» - dup¶ 
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care el a r¶mas cu zâmbetul, eu cu sentimentul c¶ “dialoga-
sem” cu Manolescu…) 

Eu deja intrasem în joc, dat fiind caracterul meu impo-
sibil: întîi sunt m¶gar §i violent, imediat apoi m¶ cuprinde 
ru§inea de mine, mila de cel atacat (pe nedrept!), a§a c¶ n-am 
mai intervenit, discu∞iile continuînd afar¶, în pauze... 

Discu∞ii... Toat¶ lumea era de acord: eu exagerasem, eu 
s¶risem peste cal, eu insultasem, acuzasem oameni de mare 
calitate - ca Liiceanu, Andreescu, Vieru, Antonesei, Gabriela 
- tratîndu-i de... analfabe∞i moral. Dar ce §tiu eu ce se
petrece în România...? 

Invariabil, acesta era argumentul ultim: eu (noi cei) din 
“afar¶” habar n-aveam ce se întîmpl¶ “în¶untru”, “în ∞ar¶”... 
Fiind bine culpabilizat de brutalitatea-mi de la început, acum 
eram mult mai re∞inut - f¶r¶ a ceda, totu§i - îns¶ luînd 
“argumentele” lor în r¶sp¶r cu un singur exemplu: 

«Exact a§a mi-a explicat §i fostul meu prieten Virgil 
T¶nase», le d¶deam eu peste nas (a§a îmi închipuiam: c¶ ei 
au acest apendix…). «Acum cîteva zile (în fapt: s¶pt¶mîni, 
luni...), la Salonul C¶r∞ii de la Paris, am schimbat cu el 
cîteva cuvinte: eu i-am repro§at c¶-l linge-n cur pe IIiescu, 
cel plin de sînge pîn¶-n sprîncene; el, T¶nase, mi-a repro§at 
c¶ vorbesc în deplin¶ necuno§tin∞¶ de cauz¶: chestia cu 
incendierea Bibliotecii Universitare §i a Muzeului de Art¶ 
fiind... cu totul altfel decît umbl¶ vorba, iar chestia cu mine-
rii, §i ea - cu totul, dar cu totul altfel... Cum, altfel?, l-am 
întrebat pe fostul prieten, disidentul ¢on∞u, în prezent valet 
de trefl¶ la riga Ilie de la Cotroceni: cumva studen∞ii i-au 
ciom¶git pe minerii-patriei? Bine le-au f¶cut §i înc¶ nu 
destul... Nu, zice Tanase, dar varianta cu minerii care ar fi 
devastat sedii ale opozi∞iei, ar fi b¶tut studen∞i, nu-i 
adev¶rat¶ - î∞i spun eu ! - zice ¢on∞u, iubitorul de adev¶r - tu 
nu §tii, fiindc¶ e§ti afar¶ - dac¶ ai veni în¶untru, ai §ti...» 

De§i m¶ str¶duiam s¶ presar cît mai mult praf de umor 
în relatare, impresia asupra celorlal∞i era modest¶. Ce zic eu: 
de-a dreptul nul¶ - mai cu seam¶ la Uricariu: atunci am 
observat c¶ are dou¶ rînduri de pleoape: una transparent¶, 
care-l p¶ze§te de realitatea neconvenabil¶. ïn primul rînd, nu 
era nimic de rîs : acolo a curs sînge, au murit oameni - §i la 
revolu∞ie §i a mineriad¶... Apoi ei nu în∞eleg, dar deloc: ce fel 
de compara∞ie fac eu între ei, scriitori rezisten∞i prin 
cultur¶ §i T¶nase, un colabora∞ionist ? 

Ce-ar fi trebuit s¶ fac: s¶-l ap¶r pe Tanase ? S¶ spun c¶ 
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nu-i adev¶rat, nu-i colabora∞ionist ? S¶ le spun ce crede Ana: 
c¶ T¶nase, infantil cum este, se laud¶ (c¶ a fost informator), 
ca s¶ fie §i el luat în seam¶... - îns¶ nu era momentul, vorba 
lui Sami Damian, de citate din propriile neveste...? 

…A doua zi. Atunci am vorbit despre ceea ce anun-
∞asem: i-am acuzat pe intelectuali c¶ nu §i-au f¶cut datoria, 
c¶ au dezertat de la misia lor; am spus c¶ “roadele culturii” 
pe care ei pretind c¶ o f¶cuser¶ s-au v¶zut la 20 mai 
(alegerile) §i mai cu seam¶ la 13-15 iunie (1990), la 
mineriada prim¶... 

Protestele din sal¶ au început de pe la a treia fraz¶ a mea. 
Cel mai revoltat de spusele mele se ar¶ta a fi Doina§. Cel mai 
“protestatar”: eternul utecist Uricariu ; îndureratul (îl 
auzeam: «Ce ne faci, Paule ?!») era Ulici - cît despre fete 
(Gabriela, Ileana, Blandiana) ele m¶c¶iau, cotcod¶ceau - le 
pierise melodiosul piuit - f¶r¶ întrerupere... 

Ei, §i în fine, întrerupt, admonestat, bruiat, am renun∞at 
s¶ continuu “rechizitoriul”. 

Ce ripost¶ a urmat! Ce pedepsire! Ce corec∞ie, n-am s-o 
uit în vecii vecilor! 

M¶rturisesc: m-a luat prin surprindere. Nu-mi închi-
puiam c¶ eu tot lovesc, tot croiesc, dau în ei, iar ei, mielu§eii, 
nu îndr¶znesc nici m¶car s¶ zbiere (dup¶ modelul mioriti-
cilor). ïns¶ nu m¶ a§teptam s¶ mi se “r¶spund¶” al¶turi, §i 
înc¶ atît de organizat: în ceat¶, în echip¶, în stol, în hait¶. 

Dou¶ erau, în mare, “nedumeririle” mele: 
a) de unde Dumnezeu înv¶∞aser¶ prietenii mei atacul 

convergent, în hait¶ - ei, “atomiza∞ii” (s-o mai crezi pe 
Hanna Arendt !), ei, individuali§tii pîn¶ la schizofrenie? 

b) de unde Dumnezeu înv¶∞aser¶ ai mei - fiindc¶ erau 
dintre cei mai buni scriitori §i oameni: Doina§, Blandiana, 
Adame§teanca, M¶l¶ncioaica - de unde prinseser¶ “dialecti-
ca diversiunii” ? A§adar, eu formulasem acuza∞ii precise: 

- Scriitorii nu “rezistaser¶”- a§a cum pretind acum, dup¶
r¶zboi - rezultatul este vizibil, pip¶ibil: analfabetismul 
societ¶∞ii (votul pentru Iliescu, mineriada etc). 

La aceasta b¶gare de seam¶ Blandiana îmi “r¶spunde” 
cam a§a: 

«Dac¶ poate fi adev¶rat c¶ unii dintre noi n-am f¶cut 
mare lucru înainte de decembrie ‘89, de ce, acum, cînd 
facem, ni se interzice dreptul s¶ facem ?» 

A§a-mi trebuia: dar cum angajam eu un dialog cu 
Blandiana? St¶pîneam eu logica legicii? Legica-logicii? 
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Aveam eu §coala lui Gogu R¶dulescu? 
O alt¶ acuza∞ie a mea : 
- Uniunea Scriitorilor de la Bucure§ti - pre§edintele de

onoare al ei : Doina§, iar Blandiana, Ulici, Adame§teanu, 
M¶l¶ncioiu fac parte din comitetul director - a refuzat s¶ 
trimit¶, individual, celor peste o sut¶ de scriitori din exil o 
“hîrtie” prin care, nominal, s¶ fie anun∞at scriitorul Cutare c¶ 
fusese reprimit în Uniunea de la Bucure§ti ! 

(Dar unde m¶ trezeam eu? Adev¶rat, la Roma - dar la 
Roma, în acea sal¶ era concentrat¶ crema, smîntîna, urda 
României pite§tizate. Nu am nici o scuz¶ c¶ atunci - în luna 
mai 1991 - nu-mi d¶deam seama c¶… avusesem dreptate 
cînd, scriind Patimile dup¶ Pite§ti, avansasem ipoteza-
temere c¶, dup¶ 1953 întreaga ∞ar¶ fusese reeducat¶.) 

La aceasta, Doina§ : 
«Un scriitor atît de cunoscut nu are nevoie de invita∞ie 

(subl. mea) ca s¶ vin¶ în România». 
Ce spuneam? Dac¶ pe Blandiana o deduceam - dup¶ 

frecvent¶rile ei goguliste - pe Doina§ îl §tiam: de la Petri§or, 
de la Omescu, de la Negoi∞escu; §i §tiam c¶ nu era de-al 
nostru. 

Blandiana (patetic, jucînd din gene, din microfon, din 
glot¶) : 

«Veni∞i în ∞ar¶, Paul Goma, Pia∞a Universit¶∞ii v¶ 
a§teapt¶ !» 

A§a-mi trebuia! M¶ b¶gasem în... Uniunea Scriitorilor 
români, acum aveam ce meritam! Dac¶ n-a§ fi fost violent, 
vindicativ, resentimentar (!), acuzator - ba chiar procuroric ! 
- totul ar fi fost bine: ne-am fi pupat, ne-am fi declarat fra∞i
(bine, atunci m¶car veri...) §i ne-am fi dat întîlnire fie “la noi, 
la Bucure§ti”, fie “la voi, la Paris” (acesta fiind un banc foar-
te prizat de scriitorimea român¶ în turnee de explicare a 
revolu∞iei române pe care ea o f¶cuse - de la cap la coad¶). 

Am în∞eles atunci - cam tîrziu, dar vorba ceea: mai 
bine... - c¶ scriitorul român, cel din ∞ar¶, nu va accepta nicio-
dat¶ c¶ el a gre§it, nef¶cîndu-§i datoria de scriitor; c¶ el n-a 
f¶cut nici “cultur¶”, cînd refuza s¶ fac¶ “politic¶” ; în fine : 
c¶ pe un scriitor român adev¶rat n-am s¶-l pot culpabiliza 
vreodat¶ - de ce ? 

Iat¶ de ce: el tot trudind la cultura aceea tîrguit¶, nego-
ciat¶ cu puterea; neîncepînd nici m¶car un articol de o 
pagin¶, f¶r¶ a avea asigurarea (din partea tovar¶§ilor) c¶ acel 
articol va vedea lumina tiparului; tot frecîndu-se §i - lovin-
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du-se de pere∞ii cenzurii, a luat forma, consisten∞a... celulei 
în care a consim∞it s¶ r¶mîn¶ - el a înv¶∞at ceva: chiar de va 
fi auzit doar de Orwell, chiar de nu va fi auzit de bi-limb¶ 
(sau dublu-limbaj), el a practicat-o; a perfec∞ionat-o. £i nici 
un diasporit nu-l va putea înfrînge pe el în lupt¶... strîmb¶. 

Cople§it, ru§inat de propria-le neru§inare (dar nu inter-
zisesem nim¶nui s¶ fac¶ - acum - ceva!, cum îmi repro§a 
Blandiana c¶ fac, m¶ indignasem c¶ - acum - inactivii de 
pân¶ la 22 decembrie ‘89 se laud¶ c¶ ei au rezistat!; nu 
cerusem invita∞ie - am §i intervenit, corectînd - ci o hârtie 
care s¶ ateste c¶ sunt membru al Uniunii. Doina§ m-a l¶sat 
s¶ termin, apoi a reluat... povestea cu invita∞ia ! Apoi - tot el, 
citînd din Blandiana - cum m¶ a§tepta... Pia∞a Universit¶∞ii la 
aproape un an de cînd fusese lichidat¶ ?). 

Ru§inat de mine : cum de putusem ataca atît de dur, atît 
de grosolan, ni§te fiin∞e delicate ca Doina§ ? Ce s¶ mai spun 
de Blandiana (hai s¶ zicem c¶ prietena mea de o via∞¶, 
Gabriela, îmi va trece cu vederea purtarea neconvenabil¶, 
dar Ileana? Bine, §i ea, §i ea mi-e prieten¶, de§i nu se face s¶ 
profi∞i de prietenia prietenilor, ca s¶ le dai cu ciomagul 
în cap ! 

Mi-am cerut scuze. Sincere, scuzele: m¶ sim∞eam 
profund, iremediabil, cu totul §i cu totul vinovat... 

Astfel schimbîndu-se situa∞iunea, a fost normal ca 
“alia∞ii” mei (!) Alexandrescu §i Balot¶ s¶ nu se ∞in¶ de 
promisiune. Sorin §i-a “început” zicerea apoi, de parc¶ 
ultimii dou¶zeci de ani i-ar fi petrecut pe strada Mântuleasa, 
în Bucure§ti, nu pe o peni§¶ la Amsterdam, a... l¶sat citito-
rului libertatea de a nu doar decodifica ceea ce a spus el, 
scriitor, ci de a completa ceea ce autorul l¶sase... incomplet. 
Cu un cuvînt, a zis el ceva c¶ regret¶ inactivitatea politic¶ 
din primii s¶i ani de exil - dar numaidecît a trecut la 
activitatea lui intens¶ (din, h¶t, 1988)... 

Balot¶ la fel (sau, aproape) : foarte-foarte emo∞ionat, cu 
glas tremurat, a început s¶ spun¶... - §i n-a mai spus. Privind 
în sal¶ î§i va fi dat seama c¶ nu are în fa∞a cui s¶-§i fac¶ el 
mea culpa - chiar a§a: dinaintea unui Uricariu ? Cît despre 
Doina§, Balot¶ va fi §tiut mult mai multe (§i mai nepl¶cute...) 
decît mine. 

Asta a fost la Roma. O înfrîngere neglorioas¶. Cum am 
mai spus, atunci (luna mai 1991) nu puteam formula: 
“restaura∞ia cultural¶”, dar asta era. Dup¶ un an §i aproape 
jum¶tate de... entuziasm revolu∞ionar, scriitorii români din 
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România hot¶rîser¶ s¶ se întoarc¶ la... uneltele lor; la casa 
lor; la literatura lor - proprie §i personal¶. 

A§adar, la Roma, în mai (1991) am suferit primul §oc. 
ïn iulie, al doilea: în jurul textului meu “Capra §i 

C¶prarul”. 
Fiindc¶ am la îndemîn¶ lista trimiterilor, iat¶ cui §i la ce 

publica∞ii am trimis acest text “pentru informare §i, eventual 
publicare” - aten∞ie, încep: 

Familia (Simu∞, Ardelean: 3 exemplare - fotocopii); 
Vatra (C. Moraru - 1) ; 
Euphorion: (Chioaru - 2) ; 
Apostrof (¢icudean, Petreu, Pecican, Mali∞a - 4 

exemplare) ; 
Orizont (Mih¶e§ - 1) ; 
Convorbiri literare (Antonesei - 2) ; 
22 (Adame§teanu - 2 exemplare) ; 
Contrapunct (I.B. Lefter, £tefoi, Mariana Marin - 4 

exemplare) ; 
Luceaf¶rul (Ulici - 1) ; 
Ministerul Culturii (Ion Vartic - 1) ; 
Via∞a Româneasc¶ (Ileana M¶l¶ncioiu -1) ; 
România literar¶ (Manolescu, Dimisianu -

exemplare); 
Cronica (Holban - 1) ; 
Tribuna (Domi∞ian Cesereanu - 1) ; 
Steaua (Ruxandra Cesereanu - 2) ; 
Cuvîntul (¢eposu -1) ; 
Amfiteatru (R.C. Cristea - 1) ; 
România liber¶ (B¶canu - 1) ; 
Phoenix (Nancu, Gîrbea - 1) ; 
Interval (Musina - 1) ; 
Calende (Oprea - 1) ; 
Opinia studen∞easc¶ (Condurache -1) ; 
Flac¶ra (Arion - 1) ; 
Expres (Nistorescu -1) ; 
§i, fire§te, Contemporanul (Breban -1). 
A§adar, dac¶-l mai men∞ionez pe Mircea Martin - i-am 

trimis §i lui, la editura Univers - ajung la 40 de exemplare. 
Cu excep∞ia Contemporanului §i a Cuvîntului - care au publi-
cat (am s¶ spun mai încolo cînd §i de ce) - celelalte 38 de 
exemplare s-au împlîntat în... n¶mol, f¶r¶ s¶ fac¶ m¶car: fîs. 

ïmi cercetez agenda pe 1991 - cronologia de mai jos 
este exact¶: 

3 
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- joi, 4 iulie, expediez prin po§t¶ textele; 
- luni, 22 iulie, vine Ion Vartic la Paris, ne întîlnim la 

sta∞ia de metrou Ecole Militaire, ne îndrept¶m împreun¶ spre 
Ambasada RSR (el, ca ministru, eu ca... manifestant : în acea 
zi - cu întîrziere de o lun¶ §i ceva, noi, “fugi∞ii”, comemoram 
masacrul inocen∞ilor din 13-15 iunie 1990 de la Bucure§ti) ; 
cu acest prilej, I. Vartic îmi face o mare bucurie: îmi aduce, 
de la Cluj, 5 exemplare proasp¶t ap¶rute din Arta refugii. 
ïn timp ce ne îndreptam spre Ambasad¶ (eu îi explic ce 
anume “facem noi”: manifest¶m împotriva actualului guvern 
criminal ; el îmi spune c¶... nu e potrivit s¶ facem ce aveam 
de gînd s¶ facem ; c¶ nu sluje§te la nimic), îl pun la curent 
cu textul meu, “Capra §i C¶prarul”, îi spun c¶ trimisesem 
(din 4 iulie!) §i la Apostrof §i la Ministerul Culturii cîte o 
fotocopie. El îmi spune c¶ nu §tie nimic. Ca s¶ afle, scot din 
geant¶ un exemplar §i îi dau ; §i a§tept s¶ citeasc¶. Vartic 
cite§te, devine foarte grav; preocupat. Ne desp¶r∞im, el 
promi∞îndu-mi c¶ are s¶-mi telefoneze ca s¶-mi spun¶ cînd 
ne mai întîlnim; . 

- (26, vineri - la Bucure§ti, Contemporanul public¶ “C & 
C” - în prezentare, Breban pretinde c¶ textul i-a parvenit... 
prin Budapesta /!/, îns¶ eu nu §tiu c¶ a fost publicat) ; 

- duminic¶, 28 iulie: I. Vartic la noi, la prînz. Ca de 
obicei îl întîmpin la metrou. El îmi comunic¶ - triumf¶tor! -
c¶ “C & C” a fost publicat! Eu nu în∞eleg aerul victorios al 
lui Vartic... 

Ei : de ce ar¶ta ministrul Vartic atît de mul∞umit c¶ 
ap¶ruse, în România, un text de al meu care-l ataca pe 
Breban - dar ataca §i Ministerul Culturii ? 

Nu mai zic nici m¶car un sfert de r¶utate. Ba din contra: 
spun o bun¶tate: prietenul meu I. Vartic a intervenit în favoa-
rea mea (pe lîng¶ cine ? - habar n-am §i nici nu trebuie s¶ 
§tiu), pentru ca Breban s¶ publice “C & C” - e bine a§a? 

ïnapoi: vas¶zic¶ din cei care primiser¶ pe numele lor, ba 
unii mai multe exemplare, ca s¶ dea §i altora (îmi închipuiam 
eu !), cu urm¶toarele excep∞ii: Mariana Marin, I.B. Lefter §i 
Gabriela Adame§teanu (în Fran∞a în acea perioad¶), ceilal∞i 
nu numai c¶ nu au publicat textul în revistele pe care unii 
dintre ei le conduceau, dar nici m¶car nu au confirmat 
primirea (de§i mult mai tîrziu fiecare admitea: da, primiser¶; 
da, parc¶ §i citiser¶, nu-§i mai aduceau aminte despre ce era 
vorba acolo; nu, nu se gîndiser¶ s¶ publice textul). 

Am în∞eles mai tîrziu: nu-i interesa ce scriam eu, a§a 
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cum nu-i interesase ce scria Breban, s¶pt¶mîn¶ de 
s¶pt¶mîn¶, din aprilie 1990. 

Eu crezusem c¶ “dialoghez” cu Breban; îmi imaginasem 
c¶ pe el îl interpelez : pentru minciunile scrise negru pe alb 
despre el (exil, cet¶∞enie german¶ etc.) §i despre exila∞i: 
Monica, Nego, eu.. 

Dup¶ cum se întîmpl¶ în via∞¶, mai ales în via∞a... 
româneasc¶, nu am putut continua “dialogul”, pentru c¶ au 
intervenit l¶turalnicii: ¢epeneag, Damian Necula, 
Reichmann, actorul neam∞ care juca numai ofi∞eri hitleri§ti 
în filmele de la Buftea, J. Popper - fiecare tr¶gînd în mine din 
direc∞ii diferite §i cu felurite muni∞iuni. 

Iar cînd au intervenit §i... “alia∞ii” mei, chiar c¶ s-a dus 
dracului “conversa∞ia”, nimeni nu mai §tia de la ce începuse, 
fiecare î§i v¶rsa oful pe cine nu te a§teptai, pentru motive cu 
totul al¶turi de discu∞ie (Ileana M¶l¶ncioiu îl ataca pe Breban 
nu pentru c¶ acesta ne atacase pe noi, “diaspori∞ii”, ci pentru 
c¶ îl pi§case pe Marin Preda!; ¢epeneag o soma pe Monica 
Lovinescu s¶ m¶ someze... §i, în a§teptare, s-a apucat s¶ 
publice în Contemporanul vechi scrisori ale mele care, în loc 
s¶-l serveasc¶, îl... din contra - ca epistola din 1975, dup¶ ce 
lui i se luase cet¶∞enia român¶: eu îi scrisesem prin po§t¶, 
scrisoarea fusese publicat¶ în Limite, îns¶ întrebarea mea: 
“Breban i-a scris lui ¢epeneag, atunci, m¶car un bilet-
deschis” ? a r¶mas suspendat¶ : nimeni n-a înregistrat-o, spre 
bucuria lui Breban). 

(Sîmb¶t¶, 6 noiembrie 1993) 

Continuu ce începusem: 
ïn aceast¶ împrejurare presupun c¶ reac∞ia la textul meu 

fusese instinctiv-gregar¶, nimeni nu se gîndise la o diver-
siune, iar to∞i cei care interveniser¶ asta f¶cuser¶: ab¶tuser¶ 
cursul discu∞iei spre alte chestiuni - cu excep∞ia Monic¶i 
Lovinescu §i a lui Dorin Tudoran. 

ïns¶ în “chestiunea Pintilie” nici nu fusese vorba de o 
astfel de chestiune, decît pe plan cu totul secundar, la un 
sfîr§it de exemple... Gre§eala mea: nu verificasem c¶ exist¶ 
acel citat, întocmai, înainte de a-l cita, m¶ bazasem doar pe 
memoria mea auditiv¶ - §i nu m-am in§elat, atît c¶ nu pot, 
deocamdat¶, produce proba... £i acum sunt convins c¶ 
afirmatia : “am încheiat pactul cu diavolul” (el zicea: 
pactul diabolic...) “ca §i al∞ii” exist¶... 
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Dac¶ a§ c¶uta, a§ g¶si-o. 
ïns¶ nu-mi mai vine. Dac¶ nu mi-a venit atunci... Am 

preferat s¶-mi cer scuze (“pentru calomnie”) §i s¶ tac. De 
lehamite. 

Pentru c¶ obiectul textului meu din 22 era, totu§i, 
Breban! El, afirma: “Am colaborat, dar to∞i am colaborat, 
mai mult sau mai pu∞in”, iar eu ar¶tasem c¶ “nu to∞i”, numai 
ei, cei care, înainte de decembrie ‘89, tr¶seser¶ profit din 
însu§i colabora∞ionismul lor, iar dup¶, din... recunoa§terea 
“cinstit¶” (!) a “pactului diabolic”, dup¶ expresia lui Pintilie. 

£i cînd colo... înc¶ o dat¶: eu gre§isem, fiindc¶ neavînd 
siguran∞a absolut¶ c¶ voi putea indica “bibliografia” în caz 
de necesitate, am tratat “exemplul Pintilie” rezemîndu-m¶ pe 
memorie. £i am înghi∞it-o! Iar acum spun în toat¶ 
cuno§tin∞a-de-cauz¶ : dac¶ n-ar fi fost povestea cu citatul, ei 
ar fi scos alta (nu tot Pintilie, se în∞elege). 

Concluzia: sunt un mare, un inadmisibil naiv. ïmi 
imaginez c¶ mi se va r¶spunde la obiect, chiar acelor acuza∞ii 
violente. Fiindc¶ niciodat¶ (înc¶ o dat¶: ceea ce pretinde 
Pintilie c¶ n-a spus, a spus !) n-am formulat acuza∞ii 
neadev¶rate. De aici inocen∞a mea - vinovat¶: am fost de 
fiecare dat¶ convins c¶ mi se va r¶spunde cu contraar-
gumente §i ele adev¶rate. 

Or, “interlocutorii” mei nu-mi dau replica prin 
neadev¶ruri, ci prin alte r¶spunsuri, la întreb¶ri neformu-
late. Trebuia s¶ §tiu c¶ asta-i tactica vinovatului de totdea-
una §i cel pu∞in s¶ m¶ a§tept la a§a ceva. 

Dar pe mine m-a(u) luat prin surprindere. 
£i iat¶, ajung în prezent. 
Antonesei a publicat în Timpul o scrisoare de-a mea 

(f¶r¶ s¶-mi cear¶ consim∞¶mîntul, pentru c¶ nici eu nu-i 
scrisesem c¶ acea scrisoare nu este publicabil¶) în care 
formulez acuza∞ii la adresa lui Liiceanu §i a lui Sorescu, 
pentru c¶ fiecare mi-a trimis la topit cîte o carte. Acesta este 
obiectul: distrugerea c¶r∞ilor (§i nu doar ale mele). 

Numai c¶, fire§te, am §i început s¶ simt... manevrele : 
Monica nu-mi mai d¶ telefon de exact o s¶pt¶mîn¶: ceea ce 
înseamn¶ c¶ a venit la Paris Gabriela Adame§teanu ; ceea ce 
înseamn¶: Gabriela s-a plîns Monic¶i c¶ eu am dat în vileag 
o convorbire telefonic¶ (privat¶) între ea §i m¶tu§a Anei, în 
chestiunea tirajului celei de a doua edi∞ii a Culorii curcu-
beului... de la Familia. Gabriela va fi venit §i cu ziarul 
(Timpul) : exact acela pe care eu li-l semnalasem s¶pt¶mîna 
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trecut¶, îns¶ numai în leg¶tur¶ cu paginile dedicate lor în 
urma c¶l¶toriei la Piatra Neam∞. Nu amintisem §i de scrisoa-
rea mea, din modestie §i din ∞inere-de-cuvînt: convenisem s¶ 
nu mai vorbim niciodat¶ despre Liiceanu. Apoi, nu-i trimi-
sesem fotocopiile dup¶ Timpul, a§a cum îmi ceruse, pentru 
c¶ Ana chiar atunci luase un concediu de opt zile §i nu mai 
mergea la Bibliotec¶… 

Ca s¶ scurtez, obiectul scrisorii mele: trimiterea la topit 
a c¶r∞ilor. Iar diversiunile abia au început: Gabriela 
(nu Gabriel!) va pretinde c¶ n-a fost chiar a§a, convorbirea 
telefonic¶; ba a fost cu totul altfel - §i obiectul va începe a nu 
mai fi distrugerea c¶r∞ilor; apoi Liiceanu va pretinde: nu el, 
ca director de editur¶, le-a trimis la topit, ci centrele de libr¶-
rii; sau va afirma categoric c¶ el habar n-are de a§a ceva! 

Oricum, tot eu cad prost. Dar pot face altceva? 
Ar exista dou¶ “solu∞ii” : 
a. cea româneasc¶, cea: cu «to∞i suntem români, d¶/s¶ te

pup, de§i mi-ai b¶gat cu∞itul în spate», adic¶ «nu m¶ apuc s¶ 
sp¶l rufele murdare în v¶zul lumii» ; adic¶ tac; adic¶ îl încu-
rajez pe cel¶lalt s¶-mi mai fac¶ una ca asta §i mîine - ba una 
§i mai §i - pentru c¶ el este sigur: eu am s¶ tac mîlc ; 

b. cea ne-româneasc¶ - a mea; asta. Care-mi aduce
numai necazuri, pierderi de prietenii (Gabriela), tensiuni cu 
singurii prieteni care mi-au mai r¶mas: Monicii, care, fire§te, 
vor suferi cumplit c¶ m-am atins - în public! - de intu§abilul 
lor “protector-protejat” : Liiceanu. 

Eu nu am posibilitatea s¶... optez: îmi continui drumul 
drept spre gard (“cale de mijloc neexistînd”). 

Alalt¶ieri am primit scrisoare de la Cistelecan. C¶, pen-
tru a mai scoate (cît timp ?) revista, Cornel Moraru s-a anga-
jat la Inspectorat (probabil: pentru-cultur¶) ; c¶, în nr. 10 vor 
fi dou¶ cronici substan∞iale de Virgil Podoab¶ §i de Cornel 
Moraru ; c¶, începînd din nr. 11 vor publica Post-scriptum... 

Ieri am primit mai multe mesaje: 
Florin Ardelean de la Familia: revista agonizeaz¶ ; edi-

tura nu va putea scoate volumul de Scrisori... Ca... premiu-
de-consolare, îmi acord¶ Premiul “Octav £ulu∞iu” pe 1993, 
pentru, citez: “fervoarea justi∞iar¶ a operei §i existen∞ei 
domniei-sale” - mi-au trimis, o dat¶ cu Familia, §i diploma. 

MCO îmi trimite Transilvania (1-2) §i îmi scrie (data 
scrisorii : 5.09.93; data expedierii, pe plic: 25.10.93: total: 
§apte s¶pt¶mîni!) c¶ nu mai “poate” semna cu numele întreg 
dialogul, s¶ pun doar ini∞ialele §i s¶ men∞ionez “dialog 
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imaginar”. I-am scris pe dat¶ lui Marian Papahagi, sper 
(n¶d¶jduiesc contrariul!) s¶ nu fie prea tîrziu. Ei (lor) n-am 
s¶ le mai scriu, am în∞eles: au fost b¶ga∞i în boale!, probabil 
ea la Roma, el la Sibiu, la Mitropolie. £i li s-a dat s¶ aleag¶: 
cariera (lini§tit¶) ori rela∞iile (§i acelea furtunoase, uneori 
nepl¶cute) cu alde Goma. Iar ei, oameni cu scaune la 
(ambele) capete, au ales. 

Ciudat, tot ieri am mai primit dou¶ numere din Cuvîntul. 
Acum dou¶ s¶pt¶mîni primisem alte dou¶ §i dou¶ 
“suplimente” VIP - cînd le-a v¶zut, Filip a f¶cut, orifiat : 
«Dar ce-i asta ? Nici m¶car porno nu-i, mai degrab¶ 
porco»... Acelea erau expediate de junele Sebestyen. Astea 
de acum au expeditorul scris chiar de mîna lui: ¢eposu. 
M-am mai... lini§tit cînd am aflat de la Victor Lupan c¶ §i el 
a primit - §i nu §tie de ce... 

Citez din scrisoarea lui Florin Ardelean: 
“Discutînd despre d-voastr¶ §i despre faptul c¶ nu ne 

putem permite s¶ ne apuc¶m de volumul d-voastr¶ de 
scrisori, cu redactorul-§ef, Ion Moldovan, observam, în ceea 
ce v¶ prive§te, un fapt paradoxal doar în aparen∞¶: în vechiul 
regim v¶ urau doar securi§tii §i scriitorii de curte; acum, 
pentru c¶ «înjura∞i», v¶ ur¶sc §i... bunii! Cînd vi se 
pomene§te numele - s-a întîmplat asta la colocviul despre 
confuzia valorilor - §i se spune c¶ a∞i fost singurul scriitor 
consecvent în raport cu puterea §i cu r¶ul, cei mai mul∞i au o 
reac∞ie de cum s¶ spun, aproape de lehamite, ceva de genul: 
«Iar veni∞i cu Goma ?!» Din acest punct de vedere, orice a∞i 
zice, orice a∞i face, sunte∞i un caz! Sunte∞i un tip al naibii de 
inconfortabil pentru literatura român¶ contemporan¶, sunte∞i 
cumva în plus, un produs l¶turalnic, complet atipic. Oricine, 
în raport cu d-voastr¶, ias¶ r¶u. Or asta, fire§te, nu place”... 

ïncurajator al naibii. Sosit¶ - scrisoarea - în aceea§i zi cu 
a MCO... Un efect (conjugat) distrug¶tor. Noroc c¶ nu mai 
are ce distruge, la mine... 

Acum (ora 10,30) m¶ întorc de la po§t¶, unde am depus 
scrisoarea pentru Florin Ardelean. Miroase puternic a iarn¶. 
A Românie... 

A§adar, povesteam cum ai mei colegi de∞in arta înec¶rii 
adversarului (sau a tovar¶§ului de lan∞ care nu tace) : a§a 
m-au n¶p¶dit, m-au acoperit, m-au tras încolo, încoace, ca s¶ 
nu se mai §tie (eventual s¶ nu mai §tiu nici chiar eu) ce voiam 
§i de la cine... 

Numai c¶ e prea tîrziu, pentru mine, s¶ mai devin ,“om”; 
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s¶ m¶ corijez, a§a am s¶ mor: strîmb. 
£i cînd m¶ gîndesc c¶, în fapt (cu toat¶ modestia), eu 

sunt cel, dac¶ nu drept, m¶car mai pu∞in strîmb. 

Duminic¶, 7 Noiembrie 1993 

A§ avea chef s¶ felicit pe un tovar¶§ de munc¶, fie §i de 
lupt¶, cu ocazia Anivers¶rii Marii Revolu∞ii - din noiembrie. 

Dar n-am. Iar cînd n-ai (vorba ceea) - ioc §i pace! 
Nu mai suport tutunul altora: asear¶ a venit Frédéric la 

Filip, amîndoi trag din papiros; fumeaz¶ §i Ana, iar eu, 
sensibel, mie-mi spui, a trebuit s¶ plec din salon; toat¶ 
noaptea am tu§it, tu§esc §i acum, de mama focului. 

Azi începem a doua s¶pt¶mîn¶ de cînd Monica nu mi-a 
telefonat. Asta este. Ori va fi înc¶ Gabriela pe-aici prin Paris, 
ori sup¶rarea e atît de puternic¶, încît. ïmi pare r¶u pentru 
sup¶rarea lor §i are s¶-mi par¶, dac¶ se perpetueaz¶, dar 
n-am rostit-scris neadev¶ruri atunci cînd mi-am spus oful, 
ap¶rat cauza. Bine-bine, vor spune ei, adev¶rul, dar exist¶ 
maniere de a-l spune în care s¶ nu-i ofensezi pe oamenii 
buni. N-am ajuns pîn¶ la aceast¶ discu∞ie, dar dac¶ vom atin-
ge-o, eu îi voi întreba: «Cum anume? ïntr-un singur mod, 
manier¶, vorba domniilor voastre: s¶ tac din gur¶ ! Adic¶ s¶ 
nu spun c¶ Liiceanu a trimis c¶r∞i la topit, asta fiind g¶ina 
discu∞iei». 

£i acum ia s¶ st¶m strîmb si s¶ judec¶m... tot strîmb, ca 
la noi, în t¶ri§oar¶ : 

Dac¶ a§ domicilia în România, a§ avea slujb¶ la 
Bucure§ti, a§ fi membru al Uniunii Scriitorilor, editor la o 
editur¶ §i autor-de-c¶r∞i la mai multe edituri - dintre care §i 
la Humanitas - în cazul în care a§ fi aflat §i a§ fi avut probe 
c¶ Liiceanu mi-ar fi trimis la topit o carte insuficient distri-
buit¶ (mai corect: incomplet, de§i nici a§a nu e bine, fiindc¶ 
num¶rul exemplarelor puse în comer∞ a fost mult mai mic 
decît cel al confiscatelor), ce a§ fi f¶cut? Cum a§ fi 
reac∞ionat? 

Ca la Bucure§ti: 
- fie l-a§ fi prins pe Liiceanu între patru ochi, la un col∞

de coridor (§i mai bine: la closet) §i i-a§ fi zis: «Bine, drag¶, 
dar ce mi-ai f¶cut tu, mie, prieten al t¶u? Mi-ai trimis atîtea 
exemplare din carte la topit? M¶car de m-ai fi anun∞at, a§a 
fac toate editurile din lume: îl anun∞¶ pe autor c¶, din prici-
na nevînz¶rii c¶r∞ii, editura este silit¶ s¶ trimit¶ ‘la pilon’ un 
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num¶r de exemplare §i a§ fi recuperat pentru mine cîteva 
zeci, chiar cîteva sute...», §i nu conteaz¶ ce ar fi r¶spuns - la 
closet - filozoful-cel-mai-tîn¶r-la-român Liiceanu; 

- fie l-a§ fi interpelat în gura mare, pe coridoarele editu-
rii, la Uniunea Scriitorilor, în Pia∞a Universit¶∞ii (cunoa§te 
adresa: a frecventat-o cînd a fost sigur c¶ poli∞iunea nu-l 
umfl¶) §i i-a§ fi zis: «Bine, m¶ porcule, azi §i mîine §i 
poimîine de unsuros §i la§ §i mincinos, p¶i de ce mi-ai trimis 
tu mie cartea la topit ?» - la care nu intereseaz¶ ce ar fi 
r¶spuns Liiceanu - dac¶ ar fi r¶spuns ; 

- fie, în sfîr§it, curat-române§te a§ fi... reac∞ionat: nu i-a§
fi spus un cuvin∞el directorului de la Humanitas; nici prin 
vreo aluzie nu i-a§ fi dat de §tire c¶ eu... §tiu. Dar m-a§ fi 
plîns prietenilor, cunoscu∞ilor, îns¶ numai cîte unuia: «Uite, 
m¶, ce mi-a f¶cut Liiceanu al t¶u: mi-a trimis cartea la topit 
- p¶i d¶-o dracului: chiar acum, cînd nevast¶-mea se
opereaz¶, cînd tata a c¶zut de pe-un pod §i cînd ¶la micu’ a 
c¶zut la examene? - dar te rog, te implor, s¶ nu care cumva 
s¶ spui cuiva c¶ ∞i-am spus! Mai ales Liiceanu s¶ nu afle, c¶ 
mai am o carte la el §i n-a§ vrea s¶-i periditez situa∞ia... », iar 
Liiceanu ar fi auzit în urm¶toarea jum¶tate de or¶, în 
minutul urm¶tor i s-ar fi fîlfîit, iar la cartea urm¶toare a 
t¶cutului, dac¶ nu s-ar fi vîndut în cel mai scurt timp (ca s¶ 
nu provoace pierderi întreprinderii lucrînd cu capital privat -
Korne §i cel¶lalt, parc¶ Savu - §i cu ajutoare de stat de la 
Fran∞a), ar fi f¶cut la fel: ar fi trimis-o §i pe aceea la topit. 

Cusurul meu: neavînd domiciliul în Bucuresti, neavînd 
rela∞ii de produc∞ie, de tov¶r¶§ie, de suflet la Bucure§ti, 
nef¶cînd parte din sistemul social românesc §i, mai grav, din 
cel mental al lor, nu am nici o §ans¶ de a p¶trunde, m¶car cu 
un um¶r, în vreuna din cele trei categorii-posibilit¶∞i. De 
aceea am ales nu “a patra cale”, ci calea mea, singura pe care 
o cunosc: cea b¶tut¶ în v¶zul cititorilor Timpului în aceast¶ 
toamn¶ urît¶. 

Iar Monicii n-au s¶ poat¶ spune (ei, ba nu ! : de ce n-ar 
putea ?) c¶ am t¶cut aproape tot atîta timp cît t¶cusem în 
leg¶tur¶ cu Breban, pîn¶ s¶-i r¶spund. Am aflat de trimiterea 
la topit a c¶r∞ii în iunie 1992, pîn¶ în octombrie 1993 fac... 
tot 16 luni, ce spuneam eu c¶ “mai pu∞in”? Ba tot atîta! £i nu 
numai c¶ §tiam eu, dar le-o spusesem §i lor; fire§te, ei 
ziseser¶ c¶ nu trebuie s¶ cred asemenea zvonuri, Liiceanu nu 
trimite la topit c¶r∞i! £tiau §i despre implicarea Gabrielei în... 
ciorb¶, am discutat doar de atîtea ori dup¶ aceea, 
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comp¶timind-o pe biata Gabriela c¶reia i se va fi tr¶gînd de 
la accidentul acela nenorocit din Maramures, de atunci a 
devenit irascibil¶, cert¶rea∞¶, uneori de neîn∞eles... 

Iar dac¶ Monica va admite c¶ am motive de sup¶rare, 
dar nu se f¶cea s¶ fiu atît de lipsit de tact, am s¶-i r¶spund pe 
dat¶ c¶ am apreciat tactul ei, al Monic¶i, acum un an, cînd 
s-a gr¶bit s¶-i telefoneze lui Marie-France, ca s¶-i “comu-
nice” ce anume cred eu §i zic despre Pintilie... 

£i ia s¶ m¶ mai sl¶beasc¶. N-o s¶-mi petrec existen∞a 
tremurînd §i a§teptînd - s¶ m¶ pedepseasc¶? - s¶ m¶ laude? 
Monica! 

De cînd ne cunoa§tem (14 iulie 1972), eu m-am adresat 
cu Dumneavoastr¶, doamn¶, iar ea cu Dumneata, Paul, dar 
nu înseamn¶ c¶ exist¶ vreun raport de subordonare - decât 
respectul datorat sexului ginga§. Eu am noroc, pot s¶-mi 
permit luxul (cum se elegant formuleaz¶ în România, la 
orice) de a între∞ine numai rela∞ii de egalitate. Nici n-am 
precizat: “perfect¶” (egalitate), ar fi un pleonasm. 

Numai c¶ în realitate, inten∞iile nu s-au manifestat... 
egal. Eu, dac¶ f¶ceam o gaf¶, o gre§eal¶, o m¶g¶rie, dac¶ mi 
se semnala, acceptam (c¶ am f¶cut m¶g¶ria, gafa - ca de 
pild¶ formularea aceea din dialogul Vatra), îmi ceream, 
sincer, iertare §i, dac¶ era scris, recuno§team c¶ m-am în§elat 
§i corectam. Desigur, au fost §i obiec∞ii pe care nu le-am 
acceptat, toate legate de opiniile mele despre oameni care îi 
frecventau §i pe ei, fiind cu ei în bune rela∞ii: H¶ulic¶, 
Buzura, Sorescu, Iorgulescu, Manolescu, Blandiana, Ple§u, 
Doina§, Paler, Pintilie... N-am pretins niciodat¶ c¶ 
“avusesem dreptate”, mai degrab¶ ziceam: «ïmi pare r¶u c¶ 
s-a adeverit ceea ce spuneam r¶u despre cutare», ceea ce, 
la urma urmei, este cam acela§i lucru, dar nu acela. 

Ei (mai cu seam¶ Monic¶i) dac¶ i se întîmpl¶ s¶ 
gre§easc¶, gre§e§te, asta este via∞a, f¶cut¶ din gre§eli, îns¶ 
Doamne-fere§te s¶ accepte c¶ ∞i-a f¶cut ∞ie un r¶u prin acea 
gre§eal¶. Cînd le spunea, întîi lui Noël Bernard, apoi lui Vlad 
Georgescu, apoi lui Ratesh, în ‘89, c¶ «Goma e b¶iat bun, 
pîinea lui Dumnezeu, dar apucat-foc §i înjur¶ pe toat¶ 
lumea» (atunci cînd, ca din întîmplare, eu încercam, dac¶ nu 
s¶ fiu angajat la Europa liber¶, atunci s¶ ob∞in o colaborare 
permanen∞¶ - §i ea §tiind bine acest lucru), nu avea nici o 
clip¶ con§tiin∞a c¶ f¶cuse ceva de nef¶cut; în primul moment, 
nega c¶ ar fi spus a§a ceva; nu-§i mai aducea aminte; cînd îi 
comunicam c¶... îmi spuseser¶ ei în§i§i : Noël, Vlad, Ratesh 
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ce fel de “recomandare” îmi d¶duser¶ prietenii mei, Monica 
f¶cea, excedat¶: «£i ce, nu-i a§a? Nu e§ti b¶iat bun? £i u§or 
apucat? Doar ∞i-am spus de atîtea ori în fa∞¶, de ce te superi 
chiar acum?» Ultima oar¶ cînd mi-a f¶cut bucuria cu Marie-
France, dac¶ pîn¶ la urm¶ a acceptat c¶ “nu se f¶cea s¶ fac¶ 
ceea - ce f¶cuse”, n-a acceptat nici c¶ ceea ce f¶cuse ar fi 
ceva r¶u... Recurgînd la subterfugii de genul: «De altfel, s¶ 
§tii, ea îns¶§i e sup¶rat¶ pe Pintilie !», ceea ce nu avea, 
riguros, nici o leg¶tur¶ cu chestiunea. Sau (nuc¶-n perete): 
«Dac-ai §ti ce i-am zis eu despre Pintilie...». 

Cît¶ vreme ei se aflau pe baricade, la microfonul 
Europei libere, oricît mi-ar fi fost opiniile contrariate, sau 
doar nuan∞ate, de ceea ce spuneau ei pe unde-scurte, 
mîrîiam, cîrîiam de fa∞¶ cu ei, între... opt ochi (ei doi, noi 
doi). Atunci ei f¶ceau - am mai spus-o, o repet §i repet: nu e 
peiorativ - activism cultural; de utilitatea actului nu m¶ 
îndoiam o clip¶ (§i eu, în m¶sura în care aveam prilejul, 
f¶ceam tot activism-cultural). Asta era via∞a lor, existen∞a 
fiindu-le ritmat¶ (§i justificat¶) de preg¶tirea emisiunilor, 
înregistrarea lor - prilej de întîlnire a cît mai mul∞i scriitori, 
la studio - primirea acas¶ a “clandestinilor”... Cînd li s-a luat 
microfonul din dreptul gurii, gura îns¶§i §i-a pus întrebarea 
dac¶ mai are de ce exista pe aceast¶ lume. Iar cînd vitele de 
americani le-au luat §i instrumentele, uneltele-de-lucru : 
ma§ina de scris, magnetofonul, casetofonul, m¶su∞a 
ma§inii..., cum s¶ nu te apuce disperarea? 

£i înc¶, fa∞¶ de duritatea §ocului, s-au purtat §i se poart¶ 
cu mult¶ decen∞¶, cu st¶pînire de sine. Doar pentru ochi (în 
cazul meu, urechi, “întîlnirile” din ultimul an au avut loc 
numai la telefon), ziceam c¶ doar pentru ochi-urechi avizate 
sunt sim∞ibile semnele al¶turi: ca, de pild¶, foarte explica-
bila furie a lor împotriva celor care declan§eaz¶ greva, la Air 
France (eu, naiv, întrebasem : «Pleca∞i undeva cu avionul?», 
iar Monica: «Nu plec¶m nic¶ieri, dar g¶sesc c¶ e o 
neru§inare ca ¶ia s¶ se plîng¶ c¶ primesc doar §apte mii de 
franci pe lun¶...», de unde, f¶r¶ s¶ mai întreb, am dedus c¶ ei 
aveau sub §apte mii, îns¶ fiecare, amîndoi cîte sub-§ase; ce 
era s¶ fac, s¶ zic: «L¶sa∞i, doamn¶, c¶ Dvs., cu 13-14 mii în 
cas¶, f¶r¶ grija chiriei, f¶r¶ grija copiilor, dar noi trei, cu sub 
cinci mii pe lun¶...» ?). 

N-am scos un cuvînt. 
Am impresia (în fapt: certitudinea) c¶ abia acum, la 

vîrsta de §aptezeci de ani (Monica îi va împlini în 19 luna 
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aceasta), se întîlnesc ei, pentru prima oar¶ în via∞¶, cu 
s¶r¶cia. 

Cît au fost în România nici nu putea fi luat¶ în seam¶: 
chiar a§a, dup¶-r¶zboi, era normalitate (iar foame-foame în 
timpul Foametei, f¶ceau numai moldovenii, nu §i oltenii lui 
Virgil Ierunca; nu §i bucure§tenii Monic¶i Lovinescu). Apoi, 
familia lui Virgil: ∞¶rani înst¶ri∞i ; a Monic¶i, f¶r¶ s¶ fie 
bogat¶, nu se poate spune c¶ era s¶rac¶. ïntîiele “experien∞e” 
de s¶r¶cie le-au întîmpinat aici, în exil. Aici se vor fi hr¶nit 
cu un sandvi§ pe zi, numai c¶... Numai c¶ atunci ei erau 
tineri (§i foamea §i s¶r¶cia f¶ceau parte din boem¶) ; apoi, pe 
atunci (1947-1956) fusese epoca eroic¶ a emigra∞iei (§i ce 
emigra∞ie !) din ∞¶rile de Est, iar ei, amîndoi, f¶ceau activism 
politic. 

£i Monica §i Virgil vorbesc cu nostalgie despre “came-
rele de bon¶” (sau: etajul §apte, f¶r¶ ascensor...), pe care 
le-au cunoscut §i ei, înc¶ o dat¶: în tinere∞e. Fiindc¶, de cum 
s-au maturizat, au devenit redactori, lefegii, întîi la ORTF, 
apoi la Europa liber¶. Desigur, n-au fost angaja∞i ca redac-
tori, ci doar colaboratori, îns¶ materialice§te, chiar dac¶ nu 
§tiu cît anume totalizau pe lun¶, aveau o sum¶ de înlesniri, 
ca ma§ina de scris, materialele de birou, magnetofonul, 
benzile etc. ; presupun c¶ decontau §i anume “cheltuieli de 
reprezentare”, dat fiind num¶rul impresionant de invita∞ii la 
restaurant, de atîtea ori pl¶tirea hotelului, pentru unii mai 
apropia∞i, “trata∞ia” de acas¶ care nu lipsea, §i dat fiind 
num¶rul “clandestinilor” §i setea lor nestins¶...; apoi Monicii 
cump¶rau §i trimiteau medicamente în România ; Monicii 
cump¶rau c¶r∞i §i d¶deau vizitatorilor, trimiteau prin 
c¶l¶tori; Monicii, genero§i, d¶deau §i bani (pentru un cadou, 
pentru o... depanare - §i mie, de atîtea ori...). Iar dac¶ pun la 
socoteal¶ §i telefoanele... Dumnezeu s¶ §tie cît îi costau pe 
lun¶ telefoanele, §i cele de pe-aici, din Paris (ore §i ore), dar 
§i cu România. Presupun c¶ nu departe de actualele lor 
pensii, reunite. Ei bine, toate aceste “cheltuieli de reprezen-
tare” le erau, m¶car în parte, decontate de E.l. Nu m-am 
b¶gat în sufletul §i în buzunarul lor, am aflat abia acum, dup¶ 
ce au fost concedia∞i de la E.l., c¶ Monica nu mai cheam¶, 
ea, Münchenul (cum se întîmpla înainte) ; dac¶ i se telefo-
neaz¶, bine: profit¶ §i spune §i ea ce are de spus, altfel nu. 
Mai greu cu România; ea nu are obi§nuin∞a de a spune, în 
cîteva secunde, fie §i în trei minute, tot ce are de spus, ea 
converseaz¶ cu Gabriela, cu Gabriel, cu Gabriela II (Om¶t, 
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îngrijitoarea edi∞iilor Lovinescu)... Apoi, Monicii, oameni 
normali, francezi, trebuie s¶ se ∞in¶ la zi cu moda, m¶car la 
“bunurile” de strict¶ necesitate: au renun∞at demult la telefo-
nul clasic, cel butuc¶nos, cu cadran, cu fir, schimbînd nu §tiu 
cîte altele, care mai de care mai sofisticat, §i mai... d¶un¶tor 
auzului celuilalt. Monica nu va accepta în ruptul capului c¶ 
pe tine, cel c¶ruia îi telefoneaz¶ ea, te deranjeaz¶ pîn¶ la 
durere “audi∞ia” telefonului ei - «Cum zici, Paul, c¶ 
telefonul meu se aude r¶u, cînd eu am dat pe el...» - §i î∞i 
comunic¶ pre∞ul; sau noutatea lui. 

Ei, toate aceste “iner∞ii” normale pentru oameni 
normali au disp¶rut, brutal, dup¶ “separarea” E.l. de ei. 
£i, dintr-o dat¶, sunt sili∞i s¶-§i numere b¶nu∞ii, s¶-i 
“împart¶” ca s¶ le ajung¶. £i, vai, s¶ renun∞e la “singurul 
lux” al lor, c¶r∞ile §i discurile. 

Adev¶rata s¶r¶cie o simti la b¶trîne∞e. 

* 
C¶ tot nu mai este nimic de f¶cut cu Basarabia §i cu 

Bucovina de Nord - universit¶∞i : 
1. Chi§in¶u ; 
2. Cern¶u∞i ;
3. B¶l∞i ;
4. Orhei ;
5. Tighina ;
6. Bolgrad ;
7. Cahul ;
8. Ismail ;
9. Cetatea-Alb¶;
s¶ mai ad¶ug¶m dou¶:
10. Hotin ;
11. Soroca.
ïn fiecare din aceste localit¶∞i - §i înc¶ în 6-7 - pe lîng¶ 

universit¶∞i vor exista §coli normale §i (sau) institute 
pedagogice. Se cunoa§te-recunoa§te rolul considerabil jucat 
de educatori, înv¶∞¶tori, profesori. Se va insista asupra 
educa∞iei civice : vor fi reintroduse “drepturile omului §i ale 
cet¶∞eanului” de pe timpul copil¶riei noastre; s¶ §tie 
“cet¶∞enii”, de la cea mai fraged¶ vîrst¶, care li-s drepturile 
§i care îndatoririle. 

ïn ora§ele mari, în care exist¶ facult¶∞i de Drept, s¶ se 
prevad¶ un contingent de educatori-sociali - prepara∞i în 
pedagogie, psihologie, drept, (no∞iuni de) medicin¶. Vor 
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apar∞ine de prefecturi, iar serviciile lor vor asigura o punte 
(legal¶) între ap¶rare §i acuzare, între represiune §i protec∞ie. 
Aceste servicii despre care am mai vorbit se vor ocupa de 
familie, în general, de copii în special; apoi, în ordine 
descresc¶toare: femei, invalizi, b¶trîni... 

Luni, 8 noiembrie 1993 

Ziua Arhanghelilor Mihail §i Gavril, ziua Regelui §i a lui 
Botez §i a Adame§teanc¶i, a lui Liiceanu, ba chiar §i a lui 
Mih¶i∞¶ Popescu, v¶ru-meu de la Buhu§i. 

ïmi notasem pe hîrtie urm¶toarea chestiune: 
Monicii, a§a, cu “gre§elile” lor de apreciere (a oameni-

lor, a faptelor), de§i s-au în§elat adesea - §i se vor mai în§ela 
- se afl¶ mai (mult mai) în interiorul României, al literaturii
române cotidiene, pe scurt, mai în societatea literatorilor 
decît mine. 

Constatarea nu e nou¶, nici surprinz¶toare. Nu fac decît 
s-o reamintesc. Ce-ar mai fi de spus în leg¶tur¶ cu ea ? Nu 
mare lucru sau nu ceva inedit. C¶ ei se afl¶ în¶untru, tocmai 
pentru c¶ se în§eal¶ frecvent; §i reciproca este valabil¶: 
în§elîndu-se, î§i asigur¶ intrarea... 

Situa∞iile noastre nu pot fi puse în aceea§i oal¶. Pentru c¶ 
meritele lor sunt §i în timp §i în volum incomparabil mai 
mari decît (eventualele merite) ale mele. Apoi lucreaz¶ §i 
natura lucr¶rii: ei au f¶cut ce au f¶cut con§tient, tenace, zi de 
zi, deceniu dup¶ deceniu, f¶r¶ s¶ sl¶beasc¶, f¶r¶ s¶ cedeze 
oboselii, descuraj¶rii, amenin∞¶rilor. Se poate spune c¶ via∞a 
lor întreag¶ se afl¶ în aceast¶ activitate altruist¶. Pe cînd la 
mine... Eu întotdeauna am f¶cut dup¶ capul meu ceea ce am 
f¶cut. Toate obiectivele mele erau (sunt, cît vor mai fi) 
egoiste. Tot ce am f¶cut, bine ca §i r¶u, mi-am f¶cut mie (§i 
alor mei, din familie). C¶ s-a întîmplat s¶ “fac bine” altora? 
ïntîmplare! Oricum, nu eram con§tient c¶ “fac bine”, eu 
f¶ceam pur §i simplu, fiindc¶ nu puteam s¶ nu fac ce f¶ceam. 
“Cine munce§te gre§e§te”, zice maxima popular¶ populari-
zat¶ de comuni§ti. Ceea ce ar însemna c¶ cel care nu 
munce§te (pentru binele ob§tesc), nici nu gre§e§te. Situa∞iune 
care nu-l poate mul∞umi pe ne-gre§itor. 

Nu, nu m¶ mul∞ume§te. £tiu §i eu, poate c¶ a§ fi vrut s¶ 
fiu m¶car cinci minute cel (cei) a§teptat(-∞i) cu ochii pe ceas, 
cu mîna pe butonul aparatului de radio, pentru liturghia 
s¶pt¶mînal¶... 
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A§ fi vrut? Dac¶ m¶ gîndesc bine-bine, scotocindu-mi 
memoria viscerelor : parc¶ nu prea; nu foarte (întru totul). 
C¶-mi va fi trecut prin fa∞a ochilor aceast¶ eventualitate, nu 
zic ba, dar c¶ am chiar dorit-o, hot¶rît, nu. A, nu pentru c¶ a§ 
fi eu un vîrtutos (dac¶ a§ zice virtuos, s-ar confunda cu 
virtuoz, or, eu nu mai cînt la vioar¶), ci mai degrab¶ din 
comoditate, din lene, Ei, nici chiar a§a, dac¶ am fost sincer 
în partea stîng¶, de ce n-a§ fi §i în dreapta, unde-mi ∞in eu 
inima de rezerv¶? 

Uite de ce : în ochii mei, locul Monic¶i Lovinescu §i al 
lui Virgil Ierunca era acolo unde-l apucasem pentru întîia 
oar¶, ca ascult¶tor anonim, din România: la microfonul 
Europei libere, §i a§a cum un cet¶∞ean al unei monarhii 
constitu∞ionale, în visele lui se vede orice: cel mai grozav 
trompetist, campion mondial de box, c¶s¶torit cu Cita, cea 
mai frumoas¶ fat¶ din Sibiu - §i alte imposibilit¶∞i - dar 
niciodat¶ nu se viseaz¶... rege. A§a. Pentru c¶ rege e unul 
singur : acela. Eu m¶ pot vedea, s¶ spunem, consilier 
principal, ministru al culturii (!) sau §i mai §i, pre§edinte al 
Europei (dac¶ are s¶ existe un asemenea... post), dar rege? 
Eu unul nu m¶ pot vedea... în locul lui. 

A§a §i cu Monicii : dac¶ am avut un vis în leg¶tur¶ cu 
Europa liber¶, vis de b¶iat s¶rac: s¶ am o colaborare perma-
nent¶ care s¶-mi asigure pîinea. M¶ §tiam punctual, m¶car a§ 
fi dat la timp articolul. 

Nu mi-a trecut prin cap c¶ a§ putea fi “§ef de rubric¶”-
Noël Bernard îmi oferise o emisiune despre Drepturile omu-
lui, promisese c¶-mi trimite la Paris toate scrisorile celor 
am¶rî∞i, transcrierea convorbirilor telefonice cu “mesageri” 
ajun§i în Occident... A insistat (au insistat §i Monicii). Am 
mul∞umit, dar n-am primit. Hai s¶ spun rapid (§i neadev¶rat): 
din comoditate... 

Iar acum, aten∞ie: m¶ laud: la începutul exilului am 
colaborat relativ frecvent la emisiunea Monic¶i, cu cîte o 
recenzie. ïn momentul în care au venit în exil Rodica Iulian 
§i Oana Orlea, §tiind c¶ ele o duc greu, în ciuda drepturilor 
de autor ale lui Enescu (unchi al Ioanei Cantacuzino), de 
fiecare dat¶ cînd Monica m¶ întreba dac¶ vreau s¶ fac 
cutare cronic¶, o f¶ceam numai dup¶ ce m¶ asiguram c¶ 
m¶car Rodica Iulian are în acea emisiune “por∞ia” ei. ïn orice 
caz, c¶ nu iau pîinea de la gur¶ altora, mult mai nevoia§i 
decît mine (pe atunci, fiind ceva mai s¶n¶tos, lucram cu Ion 
Condiescu la zugr¶veli). Apoi, dup¶ ce a venit Raicu în exil, 
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n-am mai f¶cut nici un text (cronic¶, recenzie) pentru 
emisiunea Monic¶i. Fire§te, nu m-am l¶udat (pîn¶ acum !), 
mai ales c¶ nici nu este un motiv de laud¶. Nu este, dar zic. 

Ca s¶ revin, chiar dac¶ adeseori eram nemul∞umit de 
modul în care Monica sau Virgil (sau amîndoi) “tratau” o 
problem¶ sau un scriitor, aceasta se consuma în discu∞ii 
(uneori aprinse) cu ei, în declararea dezacordului, dar de aici 
pîn¶ la a dori, a visa, a lucra pentru detronarea Monicilor de 
la microfonul Europei libere, iat¶, totu§i, un p¶cat pe care 
(întîmpl¶tor) nu l-am comis. De aceea am fost atît de revol-
tat §i, în felul meu, activ, în momentul Vlad Georgescu (cel 
care voia s¶ mute buricul României la Washington) ; §i de 
aceea am fost revoltat în momentul ‘89, al Uniunii 
Scriitorilor, cînd ¢epeneag (cu Breban) visa doborîrea 
Monicilor de la microfon. 

De aceea m¶ întorc §i zic : Monicii se afl¶ în¶untrul 
(∞¶rii, vie∞ii, literaturii, mai ales), fiindc¶ ei au lucrat pentru 
∞ar¶, pentru cultur¶, pentru literatur¶; §i au lucrat din¶untru 
(oricît de de-afar¶ vorbeau). 

De asta s-au §i în§elat de atîtea ori : pentru c¶ sunt impli-
ca∞i, pentru c¶ ei tr¶iesc, de peste patru decenii, în... “Drumul 
Taberei” (cum i-am zis eu cartierului Buttes-Chaumont din 
arondismentul 19 al Parisului - atunci, din pricina “concen-
tr¶rii românilor exila∞i”). Ei, la Paris din 1947 erau mai la-zi 
decît unii scriitori afl¶tori la Bucure§ti. 

Cum este (a fost) mai bine ? Cum, mai r¶u? 
ïnc¶ o dat¶, cele dou¶ “vie∞i” nu se pot compara. Ei au 

vie∞uit pentru al∞ii, în dauna lor (fiindc¶ s-au neglijat pe ei 
în§i§i, voca∞iile lor, c¶r∞ile lor) ; eu numai §i numai pentru 
mine. Din acest punct de vedere, suntem la antipozi: 
altruismul - egoismul. 

Nu e înc¶ ora 9 (diminea∞a), dar eu sunt istovit: m-am 
trezit la 5 §i jum¶tate, de pe la 8 scriu... Acum ar fi 
momentul, s¶ trag un pui de somn, nu ? 

Nu. 
Pe m¶sur¶ ce trece timpul de la moartea lui Nego (ia s¶ 

v¶d dac¶ §tiu: 6 februarie, acest an, acum m¶ duc s¶ verific; 
am verificat, a§a e : sîmb¶t¶, 6 februarie 1993), g¶sesc tot 
mai multe tr¶s¶turi comune.... 

De unde Dumnezeu, fiindc¶ totul ne desp¶r∞ea: social, 
cultural, structural... îns¶ nu acestea ar fi criteriile (sau, nu 
doar acestea) uite, iau acum unul, la întîmplare: 

Ca to∞i însingura∞ii, izola∞ii, agresa∞ii §i Nego era sensi-
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bil la semnele de simpatie, de complicitate, de încurajare -
∞in minte cu cît¶ satisfac∞ie a primit modesta mea încurajare 
în leg¶tur¶ cu reaua primire, în România, a Istoriei litera-
turii si ce reconfortat se sim∞ea de fiecare dat¶ cînd, fie oral, 
fie în scris, vorbind despre articola§ul acela din România 
literar¶, f¶r¶ a-i nega partea de... cedare, încercam s¶ o 
explic din¶untru (fa∞¶ de acuza∞iile “exteriorilor”, cei care 
nu cuno§teau închisoarea: ¢epeneag, Ierunca), conchizînd 
c¶, la urma urmei, actul-ultim nu a fost cedarea (prin articol), 
ci sinuciderea... 

£i totu§i, în leg¶tur¶ cu “conflitul” cu Breban, motivul -
m¶car pretextul - fusese el, Negoi∞escu (“s¶rmanul Nego”). 
Ei bine, în nici o scrisoare (nu ne-am mai v¶zut fa∞¶ c¶tre 
fa∞¶ de prin 1988) nu a atins m¶car în treac¶t “chestiunea”. 
£i nici eu nu am adus vorba. 

Pe mine m¶ intriga, m¶ chiar nemul∞umea aceast¶ 
“indiferen∞¶” §i în acela§i timp eram bucuros, fiindc¶ §i eu 
a§ fi f¶cut la fel. 

La urma urmei, ce s¶-mi fi comunicat Nego : c¶ îmi... 
mul∞ume§te pentru interven∞ie? Sau, din contra, informîn-
du-m¶ c¶, luîndu-i ap¶rarea, l-am pus pe el într-o situa∞iune 
inconfortabil¶ fa∞¶ de Breban, fa∞¶ de ¢epeneag ? 

Monicii, în ciuda semnelor de prietenie fa∞¶ de el, nu-l 
iubeau. N-am aflat motivul (sau pretextul), de§i în multe 
rînduri am întrebat. Pe afar¶ ei au fost nemul∞umi∞i de Nego 
- Virgil pentru “cedarea” din aprilie 1977, Monica pentru
Istorie... ïns¶ trebuie s¶ fie altceva, nu §tiu ce, pe dinl¶untru. 
Iar atitudinea asta mi-a fost limpede înc¶ înainte de povestea 
din iunie-iulie ‘89, cu “Uniunea”, în care Nego din naivi-
tate, din prietenie-cu-toat¶-lumea, a fost la originea temerii 
de complot a Monic¶i. 

A§a c¶, ne§tiind despre ce poate fi vorba, nu pot nici 
interveni, cu “explica∞ii”. Am doar b¶nuieli - §i acelea vagi -
a§a c¶ voi r¶mîne cu p¶catele: ar putea fi o chestiune de 
interpretare a unui fenomen literar (dou¶ îmi vin acum: 
Eminescu §i Eliade - mai degrab¶: dreapta cultural¶). Bine-
bine, Negoi∞escu este unul dintre cei mai fini eminescologi, 
dar despre gazetarul Eminescu are o p¶rere nu doar proast¶, 
ci în-panic¶; deci, fals¶. £i înc¶, bine-bine, Negoi∞escu este 
printre cei mai fini lovinescologi - §i lovinescofili - dar 
Monica, fiica, nu este, ori§icîtu§i, tat¶l. Fiindc¶ Negoi∞escu 
nu este deloc “original” în privin∞a lui Eminescu: a spus-o, 
scris-o E. Lovinescu înc¶ din anii ‘20; de asemeni, 
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Lovinescu a scris extrem de violent împotriva tradi∞io-
nali§tilor §i a na∞ionali§tilor... ïn acest caz, Negoi∞escu este 
un perfect ucenic ascult¶tor al lui Lovinescu - Eugen, nu 
Monica... 

ïn sens invers, Monicii sunt extrem de sup¶ra∞i (asta o 
§tiu §i nu am aflat-o o singur¶ dat¶, ca s¶ cred c¶ le trecuse) 
pe Nego pentru “tratamentul de favoare” acordat lui Beniuc. 
Dar, cum s¶ spun: una-i s¶ fii în dezacord cu tratamentul §i 
alta-i s¶-i repro§ezi lui Nego c¶ i-a acordat acest tratament... 
Istoria… este o carte a lui Negoi∞escu §i în ea autorul are 
dreptul s¶ scrie chiar §i n¶zbîtii. Pot fi împotriva n¶zbîtiilor, 
dar nu-i pot contesta autorului dreptul de a le face. 

Ce straniu: fiica celui mai antitradi∞ionalist dintre to∞i ai 
no§tri este profund tradi∞ionalist¶, în ciuda ocolurilor avan-
gardiste, absurd(ist)e, moderniste. Monica este, în fond, un 
stîlp al... tradi∞iilor. Altfel nu ar fi comis (§i, continu¶) 
impruden∞a de a-i certa pe cei din ∞ar¶ c¶ §i-au f¶cut prea 
mul∞i idoli - de care nu care cumva s¶ te atingi - §i în acela§i 
timp, ea, Monica, îl ap¶r¶ pe Eliade cu motive ca 
acestea: “Nu este momentul de o asemenea discu∞ie...” Sunt 
de acord cu ea c¶ acum ar fi... momentul s¶ lovim în 
p¶c¶to§ii de stînga, pentru c¶, vorba ei, “din comunism 
ie§im, nu din vreo guvernare legionar¶”, dar Monica 
Lovinescu ar fi trebuit s¶ fie atent¶ la adev¶r: exist¶ un 
“moment” pentru a spune adev¶rul? - §i nu este momentul 
pentru a-l spune? Chestie de formulare. 

£i de metod¶. 
Desigur, Monica are dreptate cînd spune c¶ injusti∞ia 

este imens¶, insuportabil¶ : Eliade, Cioran, Noica, Nae 
Ionescu (alt motiv de divergen∞¶ cu Nego), care au fost de 
dreapta cît au fost - pu∞in, în raport cu ceilal∞i - pe cînd 
ce§tialal∞i, cei de stînga, care au f¶cut atîta r¶u, s¶ fie l¶sa∞i 
în pace… 

£i n-are dreptate Monica noastr¶ na∞ional¶. Ea a v¶zut 
doar campania împotriva lui Eliade (fie vorba între noi: 
tremuricioas¶ ; b¶trînicioas¶ - cu un alt cuvînt: b¶§inoas¶), 
dar neag¶ c¶ ar exista “m¶car un articol împotriva lui 
C¶linescu”... I-am atras aten∞ia c¶, în afar¶ de ei, a mai scris 
“împotriva” lui C¶linescu §i prietenul nostru, Grigurcu... 
«A, da, Grigurcu - dar numai el...» ; §i Ileana Vrancea: 
«A, dar Ileana Vrancea de mult¶ vreme l-a atacat...» 
(ca §i cum despre cînd ar fi fost vorba) ; §i Doru Cosma, 
în 22-ul atît de bine explicat de Gabriela noastr¶. «A, da, §i 
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el - dar numai el». 
Tr¶ind cu §i între scriitorii români din România, Monica 

are §i ea ticul relativiz¶rii - am mai notat cum “num¶rul” 
articolelor lui Eliade a fost “numai de dou¶sprezece” - iar 
acestea (§i Eliade) “sunt nimica toat¶ pe lîng¶ cartea întreag¶ 
a lui Cioran”... 

Am mai spus ce cred eu despre... num¶rul gre§alelor. 
Altceva m-a întristat în leg¶tur¶ cu marii no§tri scriitori 
Eliade §i Cioran: c¶ nici unul nici altul nu §i-a asumat fapta 
(rea sau ne-rea sau bun¶) ; ei au negat c¶ ar fi f¶cut, c¶ ar fi 
scris... Pîn¶ de curînd, §i eu aveam îndoieli c¶ Eliade ar fi 
scris. £i Monica. Ea mi-a comunicat mie adev¶rul (despre 
Eliade), îns¶ ea, chiar dac¶ acum crede (c¶ Eliade a chiar 
scris ceea ce “se pretindea” c¶ ar fi scris), încearc¶ s¶ abat¶ 
discu∞iile (cele din pres¶, desigur, nu cele telefonice), 
relativizeaz¶, circumstan∞iaz¶, num¶r¶ steagurile... 

Facem §i noi ce putem, ca s-o citez pe ea, atunci cînd 
se afl¶ în (mare) încurc¶tur¶... 

M¶ uit la harta Basarabiei, în fapt, harta “Republicii 
Moldova”, ciuntit¶, scurtat¶ de cap §i de picioare, dar 
bor∞oas¶, v¶d §i frontiera de pe Prut care o desparte de fra∞ii 
(§i de surorile) ei ; ca unul (unul din cei mai mul∞i) care am 
tr¶it cu gîndul numai la revenirea Basarabiei (§i a Bucovinei 
de Nord) la patria mum¶... acum îmi zic : unire (c¶ tot au 
reînghi∞it ru§ii Moldova, recent), da - dar cu cine? Unire, da 
- dar în ce condi∞ii? Dat¶ fiind actuala situa∞ie (iat¶: din ce în
ce mai pu∞in... actual¶), n-ar fi s¶n¶tos, n-ar fi frumos s¶ 
reintre Basarabia în România, ca o oarecare provincie. 
Ci - de ce nu : în Regatul României, Basarabia (îi zic a§a, 
de-acum încolo am s¶-i zic: Nistria, ca s¶ se §tie c¶ frontiera 
de Est va fi pe Nistru) va fi o unitate autonom¶. 

C¶ aceasta se va chema: provincie, ∞inut, ∞ar¶, n-ar avea 
mare importan∞¶, ci realitatea con∞inut¶. ïn comun vom avea: 
moneda, armata, politica extern¶ (orientarea general¶), 
constitu∞ia. Dar Nistria va avea bugetul ei, poli∞ia ei, justi∞ia 
ei, administra∞ia ei. Desigur : Parlamentul ei §i consiliul ei 
executiv. De asemeni, înv¶∞¶mîntul din Nistria va avea 
caracterul s¶u aparte, datorit¶ istoriei “aparte” a locuitorilor.. 

Pentru c¶ se afl¶ “la hotar” - iar dincolo de Nistru 
începe Asia - Nistria va fi mult dorit¶. 

ïn privin∞a imigra∞iei este necesar ca Nistria s¶ aib¶ o 
legisla∞ie precis¶: poate veni oricine, îns¶ de r¶mas - în 
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condi∞iile cerute peste tot: cinci ani de a§teptare a natura-
liz¶rii, dup¶ care emigrantul devine localnic; poate vota, 
poate fi ales (dac¶ §tie limba român¶) ; poate lucra la al∞ii, 
îns¶ dac¶ vrea s¶ devin¶ func∞ionar la stat, vrea s¶ deschid¶ 
un comer∞ - una dintre condi∞iile obligatorii: limba român¶. 
Cursurile de înv¶∞are a limbii vor fi gratuite §i for∞ate. 

Pe cît de tolerant¶ va fi Nistria fa∞¶ de str¶ini, fa∞¶ de alte 
confesiuni, fa∞¶ de neferici∞ii veni∞i s¶ caute ad¶post, pe atît 
de represiv¶ va fi fa∞¶ de înc¶lc¶torii legilor, str¶ini sau 
localnici, deopotriv¶. O poli∞ie special¶, avînd drepturi 
speciale, se va ocupa de marele-banditism-organizat (Mafia) 
§i de ramifica∞iile lui: prostitu∞ie, drog, racket, “albire” a 
banilor murdari. 

Mai întîi : în prostitu∞ie li se va diminua influen∞a 
mafio∞ilor prin oficializarea “caselor”, li se va g¶si un nume 
- japonezii, în timpul ocupa∞iei Chinei §i a Coreei, le spuneau
“de reconfort”. Nu “uzine” ca Eroscenter-urile nem∞e§ti, ci 
“întreprinderi familiale”. ïn schimb, va fi reprimat¶ prosti-
tu∞ia de strad¶, iar codo§ii strivi∞i. ïn materie de drog, nici o 
mil¶ fa∞¶ de “furnici” : ele fac posibil¶ existen∞a rechinilor. 
Ace§tia, dup¶ ce au fost bine identifica∞i §i bine “încadra∞i”, 
vor fi da∞i pe mîna Casca∞ilor (masca∞ilor) : nu vor recidiva. 

Tot radical va fi tratat¶ chestiunea banditismului. Exist¶ 
îns¶ un pericol: bandi∞ii, §tiind c¶ ai no§tri Casca∞i nu iart¶, 
în caz de atac de b¶nci, vor lua ostateci, iar tratativele de 
eliberare a lor nu vor avea sor∞i de izbînd¶ - bandi∞ii vor avea 
acela§i comportament ca în documentarul rusesc difuzat anul 
trecut la televiziune: «£tim c¶ tot o s¶ ne împu§ca∞i, a§a c¶ 
nu ne pred¶m §i nu eliber¶m ostatecii.» 

£i-atunci ce e de f¶cut? 
£tiu ce e : îi iert¶m, le zicem: «Mergeti în pace, fra∞ilor, 

cu tot cu bani, cu tot cu ostateci - drum bun ! 

Mar∞i, 9 noiembrie 1993 

Mi-am mîncat sufletul, ieri, privind filmul “Orfanii din 
Liverpool”, produc∞ie anglo-australian¶, rezemat¶ pe fapte 
adev¶rate : dup¶ al Doilea R¶zboi, Coroana Britanic¶, prin 
civilul guvern Churchill, a trimis în Canada, Botswana, 
Australia în jur de 130 000 de copii din orfelinate - pentru a 
“popula cu sînge alb acele ∞¶ri”, în fapt, în condi∞ii de 
sclavaj absolut. Se spune c¶ scandalul a fost enorm, atît în 
Anglia, cît §i în Australia; în majoritate, ace§ti copii §i-au 
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pierdut nu doar copil¶ria, ci §i identitatea. 
Mama lor de bestii! £i eu (noi) care-l ap¶ram pe 

Churchill, în chestiunea bile∞elului... 
Una n-o exclude pe cealalt¶. Dac¶-i adev¶rat c¶ 

Churchill mai era atunci la afaceri, înseamn¶ c¶ era cu totul 
sclerozat. Sau, întrebare prosteasc¶, oamenii politici trebuie 
s¶ fie nesim∞itori la interesele individului, altfel nu mai sunt 
buni s¶ apere eficace interesele natiunii? 

£i francezii au o ru§ine asem¶n¶toare, în sens invers: 
cîteva sute de copii din Réunion, în urma unei catastrofe 
naturale, acolo, r¶ma§i f¶r¶ subzisten∞¶ (dar nu §i f¶r¶ 
familie), au fost trimi§i “pentru a fi salva∞i” în Fran∞a, tot 
dup¶ r¶zboi. £i s-au pierdut, copiii ! Li s-au “r¶t¶cit” actele, 
adev¶ra∞ii responsabili, dac¶ mai tr¶iesc, nu sunt ∞inu∞i 
(obliga∞i) s¶ dea seama, iar copiii de atunci, acum unii dintre 
ei bunici, se întreab¶. cum îi cheam¶ cu adev¶rat §i ai 
cui sunt ei... 

Iar noi eram indigna∞i peste poate c¶ Ceau§escu vindea 
în Occident copiii orfani, în Fran∞a prin fostul de∞inut politic 
§i prieten al lui Paleologu (§i al Monic¶i Lovinescu!) : Paul 
Dimitriu ; c¶ Ceau§easca îi “adoptase” pe al∞ii §i f¶cuse din 
ei securi§ti fideli... 

Nici vorb¶ : în Nistria copilul orfan are s¶ se bucure de 
o aten∞ie sus∞inut¶. Orfanul nu va fi considerat un rebut, un 
sc¶pat, un nedorit, ci un nefericit: a r¶mas f¶r¶ p¶rin∞i, ori a 
fost abandonat, ori p¶rin∞ii, neputînd s¶-l creasc¶ (§i pe el), 
l-au “încredin∞at” orfelinatului. 

Regimurile totalitare nazist §i comunist se aplecaser¶ 
asupra orfanilor pentru c¶ ace§tia puteau fi lesne modela∞i, ca 
s¶ devin¶ oameni-noi. Societ¶∞ile democratice se ocup¶ de 
orfani (Fran∞a are o îndelung¶ experien∞¶ - §i eficacitate - în 
materie: din 1789 a purtat atîtea r¶zboaie §i chiar dac¶ pe 
unele le-a cî§tigat, cu cîte sacrificii umane ?), iar ace§tia, 
deveni∞i adul∞i, furnizeaz¶ contingentele de func∞ionari 
m¶run∞i : po§t¶, c¶ile ferate, poli∞ie, jandarmerie... Presupun 
c¶ este atît de eficace (dar atît de ineficace, la urma urmei), 
în Fran∞a, pentru c¶ organismelor de stat (Asisten∞a Public¶) 
li se asociaz¶ strîns Biserica Catolic¶. O bun¶ parte dintre 
asisten∞i (ambe sexe) este alc¶tuit¶ din c¶lug¶ri-c¶lug¶ri∞e. 

Cînd am atins cu vorba a§ez¶mintele religioase din 
Nistria am vorbit §i de rolul ce va avea de jucat Biserica -
care-o fi - pe lîng¶ spitale, centre de dezintoxicare, azile, 
orfelinate. 
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B¶nuiesc: un “civil”, oricît de d¶ruit (în sensul de a se 
d¶rui, nu de a fi el, d¶ruit), nu va putea atinge gradul de... 
d¶ruire al unui om al lui Dumnezeu (mai ales “logodnicele 
lui Cristos”). 

La urma urmei, dac¶ tot este s¶ construim totul de la 
început, vom face astfel: nu, ca pîn¶ la invazia comuni§tilor, 
mîn¶stirile s¶ aib¶ §i “anexe” ca bolni∞a, orfelinatul etc., ci 
invers: pe lîng¶ a§ez¶minte ale statului: orfelinate, spitale, 
azile, centre de dezintoxicare, vor func∞iona... filiale ale 
mîn¶stirilor (sau mîn¶stiri întregi). 

Nu-mi închipui c¶ orfanii sunt mai pu∞in dota∞i decît 
neorfanii §i de aceea sunt mai pu∞ini “orfani” care fac studii 
superioare, “reu§esc în via∞¶”. Va fi, pe de o parte, trauma-
tismul propriei lor condi∞ii (de orfan), pe de alta “autolimi-
tarea” : s¶ ajung major, s¶ §tiu o meserie, ca s¶ m¶ între∞in 
singur. Traumatismul nu e u§or de învins, dar cred c¶ dac¶, 
înc¶ din ciclurile inferioare de scolarizare cei mai-dota∞i vor 
fi îndemna∞i s¶ continue, pentru c¶ “statul” va avea grij¶ de 
el mai departe (la facultate), rezultatele ar fi ameliorate. 
Pentru asta personalul de toate categoriile §i la toate 
“etajele” trebuie s¶ fie înaltcalificat, în plus, avînd §i 
înclina∞ia de a se dedica - chiar dintre civili. Educatorii, 
institutorii, profesorii, psihologii, mae§trii de lucr¶ri etc, vor 
constitui un corp de elit¶ al Nistriei, cînd se va spune: 
“X vine de la §coala Asisten∞ei Publice” (zic §i eu a§a, din 
comoditate), se va în∞elege c¶ acel X este foarte-foarte bun. 
Cum se întîmpl¶: dintre în§i§i orfanii se va recruta 
“personal” - dar nu sistematic §i va fi probabil necesar s¶ 
se opereze, din cînd în cînd, “mut¶ri din interes na∞ional” -
ca s¶ se rup¶ cercul-închis al orfanilor. 

De aceea, cu excep∞iile necesare, §colarizarea, la toate 
nivelurile, s¶ se fac¶ în §coli “normale”, pentru ca orfanii s¶ 
nu se simt¶ exclu§i, nici de la bine, nici de la r¶u. Momentele 
cele mai dificile pentru orfani: vacan∞ele, cînd “ceilal∞i” sunt 
în familie, vor trebui neap¶rat-tratate prin invita∞ii în familia 
unui prieten, prin c¶l¶torii sau tabere sportive ori de alt¶ 
natur¶, pentru ca vacan∞a altora s¶ nu fie prilej de deprimare 
a orfanilor. 

Eu a§ vedea orfelinatul ca pe un campus universitar cu 
pavilioane în loc de “sec∞ii”, în func∞ie de vîrst¶. Pe m¶sur¶ 
ce cresc, vor fi din ce în ce mai pu∞ini în dormitor; sau în 
camer¶. De la 12-13 ani vor locui cîte doi într-o camer¶. De 
pe la 16-17 ani, cei care vor presta o munc¶ în orfelinat - de 
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o or¶, trei - ca auxiliari (cantin¶, între∞inere exterior, s¶li §i 
terenuri de sport, servicii: po§t¶, banc¶ etc.) vor fi remune-
ra∞i; de asemeni cei care vor lucra în ateliere (pentru a 
produce), în sere, pepiniere. Ace§tia î§i vor putea “pl¶ti” o 
camer¶ întreag¶ numai a lor - astfel: vor pl¶ti administra∞iei 
“chiria” pe care ar fi pl¶tit-o vecinul de camer¶... (desigur, 
simbolic¶, dar s¶ se obi§nuiasc¶ de a pl¶ti ceea ce primesc): 
De asemeni, în timpul Iiber al lor elevii vor putea lucra 
“afar¶” iar în aceste cazuri, plata se va face dup¶ alte crite-
rii, cu contract de munc¶ temporar¶. Astfel, elevii vor putea 
lucra la cules fructe, legume, în ateliere de repara∞ii auto, la 
condus ma§ini agricole etc. - dar numai în timpul liber al lor 
- iar banii cî§tiga∞i vor fi în întregime ai lor, f¶r¶ re∞ineri.

Dup¶ terminarea ciclului de §colarizare, pensionarii nu 
vor fi îndemna∞i s¶ zboare, s¶-§i caute norocul în lume - vor 
p¶r¶si pavilioanele elevilor §i se vor muta în cele ale 
“adul∞ilor” : acestea vor fi alc¶tuite din camere studio sau 
mici apartamente ; în perimetrul orfelinatului chiria va fi 
pl¶tit¶ integral de ocupant (care va lucra undeva, fie în 
interior, fie afar¶), desigur, la un pre∞ foarte favorabil. Cei 
ce vor urma studii superioare, evident, vor primi burse. 
De asemeni, cei ce, lucrînd o vreme, vor dori s¶ se recalifice 
ori s¶ se superior-califice, vor primi o burs¶ de studii pe timp 
limitat. 

Pensionarii care se vor c¶s¶tori vor primi o prim¶ de 
instalare. Dac¶ amîndoi so∞ii sunt orfani, se vor instala în 
pavilioanele famili§tilor. Copiii lor vor fi accepta∞i gratuit în 
toate “treptele” : leag¶n, gr¶dini∞¶, primar, secundar 
(profesional). Astfel, “popula∞ia pensionar¶” se va primeni, 
amesteca: va fi compus¶ nu numai din orfani, ci §i din 
neorfani (adev¶rat : copii de orfani...). 

Am primit scrisoare de la Cistelecan. Ei (Vatra) înc¶ nu 
se plîng c¶ vor disp¶rea, ca Familia... S¶-i ∞ie Dumnezeu cît 
mai mult, §i pe ei §i pe cei de la Familia. 

Revin la orfelinate : faima lor s¶ fie atît de mare (de 
bun¶), încît s¶ trezeasc¶... invidie la anumi∞i copii ne-orfani. 
A§a c¶ atunci cînd vor fi primi∞i §i ne-orfani (provenind din 
familii cu mul∞i copii; din familii incapabile s¶ între∞in¶ §i s¶ 
educe copiii; din p¶rin∞i încarcera∞i ori “disp¶ru∞i” ; din 
familii de alcoolici §i/sau toxicomani etc.), ace§tia s¶ simt¶ 
mai degrab¶ o ameliorare a st¶rii lor.. 
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Ana a vorbit la telefon cu Lulu : cic¶ Gabriela mi-a 
adresat o scrisoare în 22, în care neag¶ convorbirea pe care 
a avut-o noaptea, cu Lulu ; am în∞eles de la Ana c¶ Lulu are 
de gînd s¶-i r¶spund¶. 

Pe de alt¶ parte: Saka i-a telefonat lui Lulu : c¶ el este 
gata s¶ vin¶ mîine la Bucure§ti, ca s¶-i aduc¶ banii... Care 
bani?, a întrebat Lulu. Pe ïn Cerc, zice Saka. Dar D-ta nu ai 
contract, ce bani vrei s¶-mi dai? Te pomene§ti c¶ a §i scos 
cartea, dar n-a spus nimica... 

De unde concluzia: iat¶ c¶ nu e (foarte) r¶u s¶ mai dai 
din cînd în cînd cu picioru-n furnicar... 

Miercuri, 10 noiembrie 1993 

ïntîi Monica (pe timpuri, cînd îmi telefona...), apoi Lulu 
dau seam¶ de repro§ul principal al Gabrielei Adame§teanu : 
cum de-i fac eu una ca asta lui Liiceanu, cel care mi-a f¶cut 
un mare bine... (vorba fiind de interven∞ia lui pe lîng¶ 
directoarea CNL, pentru a-mi da ajutor în chestiunea 
apartamentului). 

Dou¶ aspecte; 
a. Motivul adev¶rat al necazului care a dus la interven∞ia

lui Liiceanu (c¶ruia îi telefonase Marie-France, eu nu-i 
spusesem/cerusem nimic) : amenin∞area cu expulzarea din 
locuin∞¶ pentru neplata chiriei. Aici s-ar putea vorbi - în 
treac¶t, fire§te - de situa∞ia paradoxal¶ a cuiva care va fi f¶cut 
cîte ceva pentru ∞¶ri§oar¶ - iar acum (în iarna lui 1991!) nu 
poate veni la o întîlnire cu editorul, pentru c¶ nu are bilet de 
metrou (pe deasupra este amenin∞at de darea afar¶ din cas¶, 
pentru c¶ n-a pl¶tit chiria pe multe luni), iar cei care, înainte 
de decembrie 1989, mîncau soia (oare?) §i t¶ceau §i tremu-
rau §i nu voiau s¶ §tie nimic (adev¶rat: voin∞a li s-a îndepli-
nit !), dup¶ “revolu∞ie”, ca recompens¶ pentru faptele lor de 
arme, au fost numi∞i directori de edituri, de reviste, profit¶ de 
burse, nu se mai opresc din c¶l¶torii în care le explic¶ 
occidentalilor cît de voinice§te au rezistat ei bol§evismului -
prin cultur¶; 

b. Deosebirea de mentalitate între noi; eu nu am o
gîndire clanic¶, mafiotic¶. Prin urmare nu cred c¶ cel care, la 
un moment dat, face altuia “un mare bine” (sau “un mic 
serviciu”, cum se zice la poalele Carpatului bine balcanizat), 
prin acel “bine” îl cump¶r¶ pe vecie pe beneficiar §i nicio-
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dat¶ acesta nu va putea s¶-i fac¶ r¶u celui care bine i-a f¶cut!, 
s¶ deschid¶ gura ca s¶ spun¶ c¶ Binef¶c¶torul nu face, la 
via∞a lui doar bine, ba, uneori, §i r¶u; §i, cazul nostru, 
beneficiarul nu se va plînge niciodat¶ de r¶ul pe care i-l 
face... Binef¶c¶torul. 

Dac¶ astfel gîndesc §i practic¶ scriitorii din România, 
foarte r¶u fac! Fiindc¶ ei cump¶r¶ §i vînd acel fleac numit: 
libertate; negociaz¶ (§i vînd-cump¶r¶, cu felia, cu paharul, 
cu kilogramul) sufletul - al lor, al celorlal∞i. 

Vas¶zic¶ nu era destul c¶ se vindeau Puterii (fiindc¶ 
Puterea, nu-i a§a, le f¶cea “un mare bine” : nu-i lichida, la 
propriu, ca pe al∞ii), iar în schimbul acestui nemaipomenit 
favor, scriitorul t¶cea, complice - §i, tot pref¶cîndu-se c¶ nu 
§tie-nimic, a sfîr§it prin a nu §ti nimic-nimic: patru ani, 
suficient timp pentru a se constata analfabetismul consecutiv 
autoamneziei, dar, a§a cum sclavul n-ar mai fi sclav dac¶ 
n-ar maimu∞¶ri gesturile st¶pînului (§i n-ar visa, nu liberta-
tea, ci “postul” de supraveghetor de sclavi), tot a§a scriito-
rul român n-ar mai fi ceea ce s-a f¶cut-pe-sine-în-reeduca-
rea-ca-Ia-Pite§ti, dac¶ nu ar maimu∞¶ri §i pe orizontal¶ ceea 
ce exist¶, vai, pe vertical¶, dup¶ principiul mafiot: 

«¢i-am f¶cut o dat¶ un bine, de-acum încolo n-ai voie s¶ 
te plîngi de mine, chiar cînd î∞i fac r¶u!» 

Ciud¶∞enia fiind c¶ abia acum, “dup¶ revolu∞ie”, aflu de 
existen∞a acestui “principiu”. S¶ fi ap¶rut, între noi, sclavii -
în ultima vreme? Probabil. Posibil, pentru c¶ pe cînd m¶ 
aflam în România (înainte de 20 noiembrie 1977), nu exista; 
sau nu-l sim∞isem eu. 

Cînd s¶ fi ap¶rut, la scriitorul român, aceast¶... captatio 
benevolentiae (pe care eu o interpretez ca pe o adev¶rat¶... 
castratio benevolentiae) ? S¶ i se trag¶ de la t¶cerea organi-
zat¶, de la t¶cerea asurzitoare în care s-a compl¶cut fa∞¶ cu 
distrugerile la care s-a dedat Puterea? Cumva de la frig ? Sau 
tot de la fric¶ - cea p¶zitoare a pepenilor ? 

Dac¶ prietena Gabriela invoc¶ “marele bine” pe care mi 
l-a f¶cut Liiceanu (dar îl nume§te sau ba ?) la data de 8 
martie 1991 (într-o vineri, am verificat agenda), pe cînd 
eram la Annette Laborey, atunci eu... iat¶, nu evoc acele 
fapte ale mele care §i ele ar putea fi considerate de ei 
“faceri de bine”. Se pare c¶ §i eu, atît în România, cît §i aici, 
în exil am... f¶ptuit bine - §i eu, care eram convins: acelea 
erau fapte normale dintre oameni normali… 

A§adar: faptul c¶ Liiceanu a vorbit (la sugestia Mariei-
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France), la un cocktail, cu directoarea CNL s¶ fac¶ în a§a fel 
încît s¶ nu fiu alungat din cas¶ ; în aceea§i sear¶, la Annette 
Laborey, aflînd - tot de la Marie-France - i-am mul∞umit lui 
Liiceanu; el a r¶spuns: «N-ai de ce-mi mul∞umi, era normal 
s¶ fac asta - de altfel, la sugestia lui Marie-France»), acum 
cap¶t¶ valoare de act-de-cump¶rare-pe-veci (a mea), iar fap-
tele mele (înc¶ o dat¶: nu m-am gîndit la ele decît abia acum, 
cînd Gabriela m-a obligat s¶ o fac) nu sunt? 

Ca s¶ vezi! £i eu care credeam c¶, de pild¶, încercînd s¶ 
provoc debutul Gabrielei Adame§teanu (de un an încheiat 
z¶ceau manuscrisele ei la România literar¶, îns¶, mereu 
opunîndu-se Breban §i Sami Damian, am urcat la 
Luceaf¶rul, la Sânziana Pop §i la Gica Iute§), §i izbutind în 
cele din urm¶, n-am f¶cut decît ceea ce ar fi f¶cut oricine: nu 
“un serviciu”, nu “o fapt¶ bun¶”, în nici un caz un act-de-
cump¶rare! Dac¶ a§ fi gîndit cum constat c¶ gînde§te, acum, 
Gabriela Adame§teanu, apoi atunci, în virtutea debutului, ar 
fi trebuit s¶-i pretind Gabrielei recuno§tin∞¶ ve§nic¶? £i 
etern¶-ascultare? S¶-i interzic (!) leg¶turile strînse cu un 
activist de partid, C.C.-ist ca B¶l¶i∞¶ ? £i mai ce : s¶-i impun 
vederile mele, în virtutea faptului c¶ eu o debutasem ? 

Dar, pentru Dumnezeu: un scriitor debuteaz¶... el însu§i, 
chiar dac¶, adeseori, este “ajutat” (alteori sau simultan: 
amînat), îns¶ nimeni, niciodat¶, nu a putut ,“face” ori “des-
face” un scriitor (s¶ se observe - n-am spus: autor de c¶r∞i). 

Mai departe: în timpul celor dou¶ c¶l¶torii la Paris, 
înainte de ‘89 am pus §i eu o vorb¶ bun¶ pe lîng¶ Annette 
Laborey, pentru cîte o burs¶... Ei §i ce-i cu asta? Gabriela 
Adame§teanu nu a fost singurul scriitor român pentru care 
am pus vorba-bun¶; Annette Laborey i-ar fi dat bursa aceea 
chiar de n-a§ fi intervenit eu, poate ceva mai tîrziu, poate nu 
atît de substan∞ial¶, dar i-ar fi dat. S¶ însemne asta c¶ i-am 
cump¶rat pe to∞i cei pentru care am intervenit la Annette 
Laborey, la edituri, pentru a li se accepta c¶r∞ile, la PEN 
Club, pentru a fi primi∞i membri asocia∞i (§i proteja∞i), la 
Amnesty International, la ziare, la radio, la televiziune, la 
OFPRA, prin recomand¶ri de a primi azil politic, la tribu-
nale, pentru a pleda cauza solicitan∞ilor de azil ale 
c¶ror argumente nu fuseser¶ conving¶toare ? - mi-e ru§ine c¶ 
am ajuns s¶ etalez fapte obi§nuite (înc¶ o dat¶, oricine, în 
locul meu, ar fi f¶cut la fel). 

Cum poate cineva s¶ gîndeasc¶ - §i s¶ tr¶iasc¶ - în acest 
sistem de gîndire §i de fapt¶ clanic ? Tribal? 
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£i mai ales, cum poate cineva - pe care credeam c¶-l 
cunosc de, iat¶, un sfert de veac - devenit, drag¶-doamne 
formator de con§tiin∞e (prin faptul c¶ dirijeaz¶ de atîta vreme 
revista 22) s¶ se cantoneze la aspectele secundare ale 
scrisorii mele publicate în Timpul (iertare, dar episodul 
Gabriela Adame§teanu este unul de al treilea plan), f¶r¶ s¶ 
pomeneasc¶ m¶car a§a, ca scriitor - chestiunea esen∞ial¶ §i a 
textului meu §i a existen∞ei noastre, de scriitori: soarta 
c¶r∞ilor. Chiar dac¶ am admite c¶ episodul Gabriela 
Adame§teanu este neadev¶rat (s¶ zicem, ca s¶ putem trece 
mai departe), poate oare un scriitor demn de acest nume 
r¶mîne surd, mut, insensibil la distrugerea c¶r∞ilor altui 
scriitor? Azi fiind r¶u, spun c¶ a§a cum pu∞in îi p¶sa, înain-
te de 22 decembrie 1989 (ce dat¶ perfect-potrivit¶ inac∞iunii 
con§tiin∞ei române§ti!), de distrugere a satelor, de distrugere 
a bisericilor, de frigul §i întunericul impus întregii ∞¶ri 
(fiindc¶, dac¶ i-ar fi p¶sat Gabrielei Adame§teanu §i lui 
Gabriel Liiceanu - negre§it am fi aflat §i noi, cei din diaspo-
ra, de “indignarea” lor de con§tiin∞e ale na∞iei), tot a§a : de ce 
i-ar p¶sa, acum c¶ unui scriitor, întîmpl¶tor prieten bun, i se 
trimit la topit c¶r∞i înc¶ nedistribuite; în cazul Culorii 
curcubeului, tip¶rit¶ de Humanitas, par∞ial nedistribuit¶ 
(de§i, se pare c¶, dac¶ ar fi fost pus¶ în vînzare, s-ar fi 
epuizat, totu§i) ? 

Despre asta, despre trimiterea a topit a unor c¶r∞i 
nedistribuite, Gabriela Adame§teanu, scriitor, nu vorbe§te 
în “punerea la punct” a ei. M¶ tem c¶ nu va deschide gura 
s¶ protesteze nici atunci cînd o carte a ei, s¶ zicem 
Diminea∞a..., edi∞ia a V-a, va fi trimis¶ la topit. 

De ce ? Pentru c¶ Gabriela Adame§teanu este scriitor -
dar mai întîi român. 

P¶cat. 

Joi, 11 noiembrie 1993 

(Binef¶c¶tor - cuvîntul cheie în discursul lor.) 
Ieri a telefonat o jurnalist¶ de la Bruxelles: s-o ajut s¶-§i 

identifice familia din România... 
La început, am crezut c¶ este vorba de pove§tile 

obi§nuite. Ea povestea cîte be∞e-n roate, ba chiar acte de 
sabotaj au întreprins autorit¶∞ile române§ti - dar §i cele ungu-
re§ti - ca s¶ o împiedece s¶ afle cine este ea, cum o cheam¶ 
- dup¶ tat¶... Cum a c¶l¶torit de mai multe ori în ultimii patru
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ani în România, producînd fotografii, îns¶ acestea au 
disp¶rut, “furate” de M¶gureanu §i de Ulieru ; cum nici la 
Budapesta nu este ajutat¶... 

Apoi lucrurile au devenit ceva mai clare (pentru mine, 
care ascultam) : dosarul tat¶lui ei a disp¶rut (de la 
Bucure§ti)! Presupu§i cunoscu∞i, prieteni, martori - nu vor s¶ 
vorbeasc¶... La un moment dat, zice jurnalista: 

«O fi, acum, în Rusia...» 
Ajuns aici, am întrebat: 
«ïnseamn¶ c¶ el... De partea cui e tat¶l Dvs. : de partea 

noastr¶ sau de partea lor ?» 
Modul în care pusesem întrebarea era de o idio∞enie 

f¶r¶ seam¶n - mi-am dat seama de asta în chiar timpul 
punerii - dar era... 

«De partea lor !» 
Asa c¶ am în∞eles... o felie. ïncetul cu încetul am mai 

înteles cîteva; c¶ el (tat¶l ei), ofi∞er de Securitate (“probabil 
colonel”, a zis), a disp¶rut în timpul Revolu∞iei Maghiare, în 
Ungaria pacificat¶ de ru§ii ocupan∞i §i de românii fr¶∞e§ti. 
I-am spus ce §tiam: “comandantul” securi§tilor români (de 
origine maghiar¶, to∞i - de preferin∞¶ evrei maghiari) era 
Valter Roman. Ea a confirmat, asta o §tia demult, 
dac¶-i pot da §i alte si alte nume. Nu, nu-i pot da alte nume... 
£i zic: 

«Dar cum se nume§te tat¶l Dvs. ?», la care ea r¶spunde: 
«Nu §tiu.» 
M-am mirat: cum a§a, nu §tie?; mi-a r¶spuns c¶ a§a: nu 

§tie - a ad¶ugat: 
«Probabil Dumitru, îns¶ Dumitru ar putea fi unul din 

numele conspirative». 
N-am în∞eles, nici n-am întrebat-o, ce s-a întîmplat cu 

mama ei (mi-a spus ea singur¶ c¶ mama era evreic¶ - nu §tie 
nimic altceva, decît c¶ ni§te “oameni buni”, belgieni, o adop-
taser¶); i-am recomandat s¶ se adreseze comunit¶∞ilor 
evreie§ti din Bucure§ti, din Budapesta, de la Ierusalim... 

«Am f¶cut-o, de la început», a zis. «Nimeni nu vrea 
s¶ vorbeasc¶ despre asta - probabil evreii au fost implica∞i 
în asta». 

A r¶mas a§a: ea s¶-mi trimit¶, pe hîrtie, mai limpede, ce 
are pîn¶ acum, ce dore§te s¶ aib¶. I-am recomandat-o pe 
Ileana Vrancea - singurul evreu pe care (nu)-l cunosc §i care 
ar avea curajul s¶ cerceteze §i aspectul acesta. 

Cumplit. 
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Am dat, asear¶, într-un dic∞ionar de neologisme, peste 
un plic vechi pe care notasem o sum¶ de franco-române 
(probabil atunci cînd am scris omagiul lui Eliade). Iat¶ 
cîteva dintre cele nefolosite : 

- o cu§¶ (couche) d¶ pentùr¶ (peinture) blan§’ ;
- o ta§¶ (tache) d¶ culör (couleur) - “o pat¶ de culoare”;
- platru (plâtre) ; 
- pier¶ (pierre) : ‘I f¶cui o cruce d¶ pier¶ lu’ tanti...; 

(Cum va fi “traducînd”: Crucea de Piatr¶?: Croaua d¶ 
Pier¶?) 

- cuivr¶ (cuivre) - acestea - §i înc¶ altele, “nespecifice”, 
auzite în mediul pictorimii (§i sculptorimii) române-la-Paris; 

- a crià, crià∞ie: nu de la créer, a crea, ci de la : crier, a 
striga, c¶ cu el criezi la proasta aia s¶ vin¶ mai iute cu berea!; 

- a ghiola, ghiolare (gueuler); 
- ghiòl¶ (gueule) : Ce ghiol¶ mo§¶ ai, mînca-∞i-a§ ! Are 

ghiol¶ mi§to; 
- stilobilu’ (stylo-bille) : D¶ §i la mine stilobilu-¶la ! 

- un clù (clou) - dou¶ clue ? 
- martò, martou’ (marteau) : Arde-i una cu martou’ ! 
- pens¶ (pince) : ¢ine-l cu pensa (penseta fiind pentru 

alte opera∞iuni decît vulgarul cle§te) ; 
- fisel¶ (ficelle) : Umbla-n bocanci rup∞i, lega∞i cu fisel¶; 
- hà§¶ (hache) : D¶-mi hâ§a, s¶ ha§ez ! Suceveanul : «Eu 

tau! Dau cu ha§a-ntr-însa !» 
- muru’ (le mur) - noroc c¶ e cunoscut - §i de Eminescu; 
- e§el¶, duble§el¶ (echelle) : Monteaz¶ p¶ duble§el¶ ! 
- sac (sac = po§et¶) : £er§eaz¶, f¶, papieur’li-n sac! 
- poart¶ (în loc de u§¶) : M-a dat afar’ p¶ poart¶, d¶ la

birò; 
- a frapa, frapare : Frapez io-n poart¶, cioc-cioc...
(despre Brâncu§i) : 
- “Bezà mo§u, ca Concordu’! Nu pardona rien-

rienicu∞a!” 
- sortire (sortir) : Sorteaz¶ d-aciia! 
- mo§, mo§¶ (moche) : Are-un vizaj’ mo§ d¶ tot! Umbl¶ 

cu moa§a vilajului dupe el... Am fost acas’, la noi, la Bal§ : 
mo§ìe (adic¶: urî∞ime, urîciune) mare, mesiò !; 

- arivaj (arrivage) : Vezi c-a venit on arivaj d¶ pome §i 
d¶ freze §i d¶ pomi-d¶-ter¶ ! (pommes, fraises, pommes de 
terre...) ; 

- serùr¶ : Mi se cas¶ serura d¶ la ial¶!
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- tas¶ (tasse) : Servii o tas¶ d¶ cafea; 
- a ferma, fermare (fermer): Mi-a fermat becu’ ! ïi ferm¶ 

ou’ (1’eau - i-a închis apa) ; 
- col - a. guler: ‘Cheie-te la col, s¶ nu te refroade§ti !

b. clei: Cump¶r¶-mi o boat¶ d¶ col, c¶ tre’s¶ colez
§ezu’ (...s¶ lipesc scaunul...) ; 

c. (calc dup¶ român¶: I-am pus gagicii un col... -
a vrut s¶ spun¶: “un clei”, dar în francez¶ iese c¶ i-a pus... o 
întrebare încuietoare, bun¶ §i întrebarea, în lips¶ de esen∞ial); 

- pul, pul¶ (poule) : Am f¶cut o sup¶ d¶ pul¶; Am 
cump¶rat un pul (doi puli) mici; Ia §-on pul d¶ g¶in¶ (pui de 
g¶in¶ - iat¶ cum ne întoarcem la izvoarele latine...) ; 

- pulet¶ (poulette) : Veni §i Gicu, cu puleta d-o are...;
Mi§to pulet¶ ai, Gicule ! Nu-i mo§¶ ca-a lu’ Gioni ! 

- crem¶ (crème = smîntîn¶) : Supa ? Am dat-o cu crem¶! 
- fromaj’ : Grecu ¶la are §i fromaj d¶ Br¶ila - dîn

Bulgaria! 
- vin d¶ tabl¶ (vin de mas¶) ;
- §ucrut¶ (choucroutte) : Nevast¶-mea-i dîn Ardeal: 

face-o §ucrut¶-d¶-Cluj... (în care caz te întrebi de ce nu o... 
kapust¶ ?) ; 

- livr¶ (livre, carte) : ‘Mi cump¶rai §i io o livr¶ d¶ 
lecturi particulare...; 

- con - a. : E§ti con ca noaptea! £i tu §i puleta ta : coan¶;
b. : ïl bag în coana m¶-sii ! Conoas¶, gagioala : o

are uite-a§a... ; 
- mezon, mezonet¶ (maison) : Am travaiat dîn greu de 

mi-am a§’tat o mezonet¶ la campanie. Mi§to d¶ tot: foreu’ 
derier’ ; devan’ on etang cu poasoni babani... 

Citesc în Libération de azi c¶ un scriitor olandez, 
Adriaan Venema, romancier de felul s¶u, hot¶rînd, în urm¶ 
cu mai pu∞in de un an, s¶ moar¶ (nu mai avea nimic de 
ad¶ugat, dup¶ propria-i expresie), anun∞ase c¶ va muri, în 31 
octombrie acest an. £i s-a sinucis în momentul promis. Avea 
52 de ani §i în jur de patruzeci de scrieri adunate în 25 de ani 
de activitate. ïn afar¶ de mediatizarea peste m¶sur¶ (pus¶ la 
cale de el însu§i), r¶mîne esen∞a : 

Cu cinci zile înainte de moarte, jurnalul Heet Parool 
(c¶ruia §i eu i-am dat dou¶-trei interviuri) publica confesiu-
nea lui Adriaan Venema: “Via∞a mea este în propor∞ie de 80 
% reu§it¶, nimeni n-a atins 100 %. Am un an mai mult decît 
Maria Callas §i nou¶sprezece (mai mult) decît Cristos -
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atunci cînd ei au murit. Cred c¶ nu-i r¶u deloc...” £i înc¶: 
“Am ∞inut s¶ p¶strez tot timpul cîrma în mîn¶ (s¶ fiu st¶pîn 
pe corabie - nota mea). £tiu de mult¶ vreme c¶ nu voi putea 
trece de 50 de ani. Din momentul în care am marcat data 
decesului, via∞a mi-a devenit armonioas¶...” 

Numai c¶ Venema nu este un romancier oarecare: din 
1986 (!) înceteaz¶ de a mai scrie c¶rti de fic∞iune §i se dedic¶ 
istoriei - “devine un istoric implacabil §i prolix, confundînd 
uneori rolul s¶u de scriitor (?) cu acela de inchizitor”, scrie 
comentatorul. “Astfel, lucrarea Comer∞ul cu arta fn ¢¶rile 
de Jos, 1940-1945 §i mai ales cele cinci volume din seria 
intitulat¶: Scriitori, Editori, Colaborarea (poate : 
Scriitorii, Editorii §i Colaborarea) au provocat în Olanda 
stupefac∞ie, emo∞ie, mînie. ïn aceste c¶r∞i, extrem de 
minu∞ios documentate, Venema preface în pulbere mitul pe 
care celebri autori §i arti§ti neerlandezi §i-l creaser¶ în 
leg¶tur¶ cu pretinsa lor rezisten∞¶ fa∞¶ de ocupantul nazist.” 

Interesul s¶u obsesiv fa∞¶ de al Doilea R¶zboi Mondial 
§i atitudinea nemiloas¶ pe care o avea fa∞¶ de “r¶i” au f¶cut 
s¶ i se spun¶ “psihopatul”, “nebunul”. 

Ana, care a citit §i ea articolul, nu a g¶sit nici o similitu-
dine cu b¶trînul s¶u so∞ §i domn. ïn schimb eu - fiind însu§i 
domnul în chestiune - da, am g¶sit. 

Din motive diferite §i în alte momente - el în 1986, eu în 
1989 - am oprit “fic∞iunea” §i m-am apucat de istorie: el de 
cea de acum cincizeci de ani, eu de cea apropiat¶ - în acela§i 
scop, de a demasca pe acei scriitori pretin§i rezisten∞i. £i el 
§i eu ne-am fixat o dat¶ a plec¶rii, el s-a sinucis, eu, pentru 
c¶ nu mai aveam nevoie de sinuci-dere ca s¶ fiu mort, am 
a§teptat s¶ vin¶ ea singur¶. £i va veni, din moment ce o 
a§tept. 

M-a tulburat acest Venema. Tare a§ vrea s¶ §tiu ce 
gînde§te despre el Weverbergh, dac¶ are s¶ vrea s¶ spun¶... 

Acum schimb panglica ma§inii de scris : de mîine, 12 
noiembrie, voi scrie cu o nou¶ pamblic¶. Deci voi avea o 
nou¶ viziunea asupra vie∞ii… 

Vineri, 12 noiembrie 1993 

Se apropie “anivers¶rile-în-lan∞”. S¶ le mai în§ir o dat¶: 
- 15 noiembrie (1956) : citirea, la seminarul “de crea∞ie” 

al lui Gafi∞a, a fragmentului de roman, Durerile facerii; 
- 18 noiembrie (1977) : agresiunea, la Paris, a Monic¶i 
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Lovinescu; 
- 19 noiembrie (1958) : b¶taia primit¶, la Gherla, de la 

Tudoran, Goiciu, £omlea cel B¶trîn, Istrate ; 
- 20 noiembrie (1977) : ajungerea la Paris, definitiv; 
- 21 noiembrie (1958) : liberarea la termen, din Gherla; 
- 22 noiembrie (1956) : arestarea, din holul Facult¶∞ii de 

Filologie din Bucure§ti, în jurul orei 14, fiindc¶ terminasem 
cursurile la 13,30. 

ïnveselitor bilan∞. 
M¶ lucreaz¶, m¶ lucreaz¶ (tulbure) cele citite despre 

Adriaan Venema. Ca persoan¶ care a anun∞at cînd anume 
moare (nu ca mine, cînd începe s¶ moar¶); ca romancier, 
renun∞înd la un moment dat la fic∞iune, ca s¶ se ocupe numai 
de istorie contemporan¶. Adev¶rat, §i în aceast¶ din urm¶ 
asem¶nare dezasem¶n¶rile sunt numeroase §i importante, 
dar nu din aceast¶ pricin¶ o iubim noi pe Lala lui Lache. 
Nu, nu. 

A§adar, §i Venema a fost acuzat c¶ s-a pref¶cut în 
inchizitor... La urma urmei, termen dur, dar drept: 
Inchizitorul este f¶r¶ mil¶, dar (nu) se reazem¶ pe 
(ne)adev¶ruri în demersul s¶u. Oare? 

¢epeneag mi-a mai zis §i procuror. ïn sensul comunist al 
termenului, atît c¶ eu i-am cunoscut pe procurori, el nu ; el, 
ca student la Drept, ar fi trebuit s¶-i cunoasc¶ m¶car teoretic, 
dac¶ practic n-a avut noroc, vorba lui, de§i s-a dat de ceasul 
mor∞ii, ca s¶ fie §i el arestat în ‘56 - §i nimic ! Un ghinionist, 
un om f¶r’ de noroc, ¢epeneag; mai degrab¶: un imprudent: 
nu afirmi c¶ în noiembrie ‘56 umblai prin Pia∞a Universit¶∞ii 
f¶r¶ s¶ fii m¶car legitimat (de§i n-am auzit de “doar 
legitimare”: to∞i trec¶torii erau aresta∞i). 

Adev¶rat, cînd ai de gînd s¶ organizezi, structurezi, pui 
la cale, dirijezi, atragi masele largi de scriitori - nu le 
respingi. P¶catele fiec¶ruia (dar cî∞i dintre noi n-a scris 
m¶car o poezie?) se trec sub t¶cere - §i mai bine: se trec, 
astfel încît s¶ vad¶ toat¶ lumea cum le “trece” §eful; apoi, 
dup¶ ce criterii i-ar desemna ¢epeneag pe p¶c¶to§i, cînd el 
nu are (deloc) astfel de criterii (§i nici nu sufer¶ de lipsa lor)? 

O astfel de “atitudine” (de inchizitor) o cap¶t¶ cei care 
fie se rup de ai lor (ca Venema), fie î§i consolideaz¶, dac¶ se 
poate spune a§a, starea de izolare în care se afl¶ la un 
moment dat. Trebuie s¶ recunosc: dac¶ m-a§ fi aflat în 
România, mi-ar fi fost greu, dac¶ nu imposibil s¶ mi-o asum. 
Dac¶ aici, în exil, am r¶mas absolut singur, iat¶: Monicii au 
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plecat §i ei, de la... 30 octombrie, cum ar veni: data (aproa-
pe) exact¶ a mor∞ii lui Venema - dar acolo? De§i, ca §i în 
celulele-mari, po∞i foarte bine convie∞ui cu cineva pe care 
nu-l iube§ti defel. 

£tiu, §tiu: oamenii au nevoie de rela∞ii §i nu înseamn¶ c¶ 
dac¶ X st¶ de vorb¶ cu (ba chiar îl invit¶ acas¶ pe) Y, 
persoan¶ detestabil¶ §i care a f¶cut mult r¶u, nu înseamn¶, 
zic, c¶ X îi d¶ §i iertarea - pentru p¶cate... Numai c¶ nu i-o 
d¶ (iertarea aceea), fie pentru c¶ X nici nu se gînde§te la 
iertare, ca o condi∞ie a re-stabilirii de rela∞ii între indivizi, fie 
va fi avînd §i el niscai p¶cate, dac¶ nu de iertat, atunci de 
trecut cu vederea ; §i cine poate trece-cu-vederea mai lesne 
decît unul “de-al nostru”, avînd §i el “micile lui economii”… 

M¶ întreb din ce mi-a venit mie o asemenea atitudine 
rigid¶ în alb-negru? Din... cur¶∞ie moral¶? Da de unde! Nu 
sunt deloc curat-moral, am f¶cut destule m¶g¶rii, chiar §i 
porc¶rii celor din jurul meu. Nu : pozi∞ia mea s-a... îmb¶∞o§at 
în raport cu grija (ori indiferen∞a) amicilor fa∞¶ de cuvîntul 
scris. 

Iar cuvîntul scris, pentru mine a însemnat (chiar dac¶ 
mai degrab¶ ca dorin∞¶ decît putin∞¶) : memorie; ∞inere de 
minte. 

To∞i cei pe care i-am atacat (“inchizitorial”, cum ar zice 
¢epeneag) erau (sunt, în continuare) scriitori; deci persoane 
obligate m¶car prin meserie, dac¶ nu prin voca∞ie, s¶ 
respecte cuvîntul, s¶ nu-l foloseasc¶ f¶r¶ p¶sare, în spunerea 
adev¶rului §i numaidecît, în rostirea minciunii; oameni care, 
dup¶ 22 decembrie ‘89, f¶cînd §i “gazet¶rie”, au crezut c¶ 
“la ziar” po∞i scrie orice (§i contrariul lui), poate fiindc¶ 
“ziar” în capul scriitorului român însemna Scînteia; sau/§i 
poate fiindc¶ scriitorul era convins c¶ “eventualul adev¶r” îi 
este rezervat “operei” sale, jurnalistica fiind o pauz¶, o 
vacan∞ie, o relaxare... 

Oricum ar fi, scriitorul român, în terifiant¶ majoritate, 
nu este în (m¶car) meserie: dac¶ nu §tie ce este cuvîntul §i la 
ce sluje§te el... 

Aceast¶ constatare m-a iritat - la început - apoi m-a 
de-a dreptul înfuriat: nu faptul c¶ X zicea (scria) despre Y 
(acela putînd fi §i eu...) lucruri dure” dar adev¶rate; nici c¶ X 
îi contesta “opera” (caz în care contestatul nu are ce spune, 
decît dac¶ ∞ine neap¶rat s¶ se fac¶ de rîs). Ci pentru c¶ X 
acela (Breban, ¢epeneag, Manolescu, Pintilie, Ple§u) spu-
nea-scria neadev¶ruri manifeste, cu aerul c¶ spune/scrie 
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banalit¶∞i; §i mai cu seam¶ faptul c¶ X spune/scrie azi exact 
inversul a ceea ce spunea/scria ieri (iar ieri scria contrariul 
alalt¶ieriului). 

M¶ uimeam, m¶ revoltam retoric: «Dar cum este posibil, 
domnule, ca nimeni s¶ nu-i atrag¶ aten∞ia c¶ spune idio∞enii; 
ori se contrazice?» 

De§i îl cunoscusem §i eu pe T. Mazilu, cum nu m¶ 
d¶deam în vînt dup¶ opera-i, nu-l citam ; la îndemnul lui 
Raicu, am ajuns un “sceptic-mazil” care r¶spunde la orice 
întrebare, oricît de f¶r¶ r¶spuns pare a fi aceea - c¶, uite, este 
posibil! C¶, iat¶: se poate! 

Iar pentru c¶ am vrut s¶ aflu de ce este posibil r¶spunsul 
lui Mazilu, am citit ziare, am ascultat monologuri - §i pîn¶ la 
urm¶ tot am aflat: 

Nimeni nu-i punea la punct pe Breban, nici pe 
Manolescu, nici pe Pintilie - cînd ace§tia scriau, negru-pe-
alb neadev¶ruri - din dou¶ motive, ambele decisive: 

a) în România nimeni nu cite§te ce scrie “altul”; de§i, 
dedîndu-se la gazet¶rie, una din obliga∞iile “jurnalistului” : 
s¶ §tie ce s-a mai scris, m¶car ca s¶ nu descopere el apa 
cald¶; 

b) în România scriitorul nu se sinchise§te de adev¶r 
(c¶ doar nu-i pop¶ - catolic !), el cultiv¶ de zor: frumosul, 
prin urmare s¶ nu i se cear¶ imposibilul; §i, la urma urmei: 
cui îi pas¶ de ceea ce scrie X - zice Y - doar toat¶ lumea §tie 
c¶ acest X e un prost scriitor, unde mai pui c¶ i-a suflat 
amanta... 

S¶ facem o pauz¶ §i s¶ vorbim de autostr¶zi: 
Desigur, Nistria î§i va moderniza, construi c¶i auto, îns¶ 

magistralele nu vor fi piste de vitez¶, ci drumuri sigure. 
Pentru a ajunge la aceast¶ performan∞¶ - un singur 

remediu: reducerea vitezei §i pedepsirea sever¶ a celor care 
o încalc¶. Cea mai ridicat¶ vitez¶: 120 km/h. Posesorii de 
automobile puternice, afi§înd peste 200 km/h, vor protesta: 
s¶ fie s¶n¶to§i: s¶-§i dovedeasc¶ înaltele calit¶∞i pe circuite 
sportive, nu pe drumuri publice; camioanele transportoare: 
100 km/h, pentru cele transportînd m¶rfuri nepericuloase în 
caz de accident, 80 km/h pentru autocisterne cu produse 
inflamabile ori nocive în caz de deversare. 

Practic, circula∞ia auto în Nistria va fi reglementat¶: 
a. §oselele vor fi astfel proiectate, construite, între∞inute,

încît s¶ nu constituie, ele, factori de accident; 
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b.conduc¶torii : vor fi bine preg¶ti∞i, frecvent informa∞i 
§i verifica∞i f¶r¶ contenire; se vor pedepsi, potrivit regula-
mentului, orice abatere, cu : retragerea taloanelor, a permi-
sului, amend¶, închisoare; alcoolul va fi considerat circum-
stan∞¶ agravant¶; conduc¶torii de camioane nu vor putea 
conduce - pe teritoriul Nistriei - mai mult de 3 ore f¶r¶ 
întrerupere; în caz de condi∞ii meteo nefavorabile (cea∞¶, 
ploaie puternic¶, ninsoare), vor fi obliga∞i s¶ opreasc¶ la 
primul popas §i s¶ a§tepte permisiunea poli∞iei rutiere de a 
relua drumul ; conduc¶torii de întreprinderi sau de societ¶∞i 
de transport nu vor impune §oferilor termene de livrare care 
ar putea pune în pericol via∞a propriilor §oferi, cît §i a 
celorlal∞i conduc¶tori de vehicule; amenzile vor fi 
substan∞iale §i descurajatoare, iar în caz de accidente corpo-
rale, vor fi judeca∞i §i comanditarii, ca responsabili moral; 

c. vehiculele vor fi frecvent verificate, garaji§tii vor
elibera semestrial certificate de garan∞ie (a func∞ion¶rii) §i 
vor fi responsabili în caz de accident mecanic; în perioadele 
de înghe∞-z¶pad¶, poli∞ia rutier¶ poate retrage autoriza∞ia de 
circula∞ie a vehiculelor cu pneuri uzate ; ori neavînd pneuri 
cu cuie; sau lan∞uri; de asemeni, cele cu frîne deficiente. 

O ameliorare considerabil¶ a transportului m¶rfurilor -
trenurile transportoare de camioane: camioanele în tranzit pe 
teritoriul Nistriei, pe Est-Vest vor fi îmbarcate pe platforme: 

d. de la frontier¶ ; la est, în dou¶ puncte: Rezina-Rîbni∞a
§i Tiraspol-Tighina ; de aici vor fi conduse pe linii scurte 
spre vest, pîn¶ la Magistrala (§i de cale ferat¶) de la Prut. 
Aici vor fi mai multe statii de debarcare. Pe N-S : se va 
construi o Magistral¶ Central¶ pe ruta : Cern¶u∞i-Secureni-
B¶l∞i-Orhei-Chi§in¶u-Basarabeasca-Arciz-Chilia; o alta (pe 
N-S) va urm¶ri cursul Nistrului: (Cern¶u∞i)-Hotin-Secureni-
Otaci-Soroca-Rezina-Criuleni-Tighina-OI¶ne§ti-Cetatea 
Alb¶. Pe E-V (dar f¶r¶ a fi “de tranzit”), linia Cetatea Alb¶-
Reni, avînd ramifica∞ii spre: Tuzla, Tatarbunar (Chilia), 
Ismail, Bolgrad. 

Platformele: patru osii, ro∞i mai mici în diametru. 
înc¶rcarea camioanelor se face printr-un cap¶t, desc¶rcarea 
prin cel¶lalt: dup¶ ce locomotiva se d¶ la o parte; ceea ce 
înseamn¶ c¶ fiecare camion parcurge întreaga lungime a 
trenului, fie la urcare, fie la coborîre. Liniile transversale : 
Rezina-Pruteni §i Tighina-Leova vor fi, desigur, duble, elec-
trice §i de uzaj mixt; navetele purt¶toare de camioane vor 
circula la ore fixe. La “pornire”, pe Nistru, vor fi selec∞iona-
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te : cele care merg numai pîn¶ la Prut; cele care urc¶, pe Prut, 
pm¶ la Cern¶u∞i; cele ce coboar¶, pe Prut, pîn¶ la Reni. 

ïnc¶ o dat¶: c¶ile de comunicatie din Nistria sunt desti-
nate c¶l¶toriei în siguran∞¶; cine vrea s¶ c¶l¶toreasc¶ repede, 
s¶ ia avionul. ïn Nistria vor fi linii de cale ferat¶ : duble, 
electrice, de perfect¶ siguran∞¶ (în nici un moment nu se vor 
intersecta, la acela§i nivel, cu alte linii ori cu §osele - toate 
vor fi denivelate), dar nu TGV (Tren de Mare Vitez¶). A§a 
ceva nu-§i are rostul în Nistria : nu vor fi niciodat¶ atî∞ia 
c¶l¶tori care s¶ fac¶ naveta pe mari distan∞e la mari viteze. 
De la Cetatea Alb¶ la Cern¶u∞i cei 500 km pot fi parcur§i 
într-un tren comod, în patru ore; pentru urgen∞e: avionul - o 
or¶ de zbor, dar aproape trei de acas¶ pîn¶ la destina∞ie. Apoi 
un TGV are nevoie de o linie proprie: risip¶ de teren, 
cheltuieli enorme, mai cu seam¶ pentru lucr¶ri-de-art¶. ïn al 
treilea rînd - §i cel mai important: de ce s-ar gr¶bi nistrenii ? 
Fiindc¶, vorba italianului : în cele din urm¶ tot ajungi unde 
∞i-ai propus... 

ïnc¶ o recomandare privind transportul - rutier - al sub-
stan∞elor inflamabile, nocive : desigur, sta∞iile de benzin¶ vor 
fi aprovizionate cu autocisternele §i cu cisternele pe calea 
ferat¶. ïns¶ va fi organizat¶ prelucrarea substan∞elor în 
chestiune astfel încît s¶ fie trambalate - în stare de periculo-
zitate- cît mai pu∞in (spa∞iu §i timp). Derivatele de petrol s¶ 
fie transformate pe loc, la gura portului. La urma urmelor, s¶ 
fie mutate acele industrii ce au nevoie de substan∞e (sau 
materie prim¶) prezentînd un grad înalt de periculozitate pe 
malul Dun¶rii sau în imediata apropiere a ei, ca s¶ se evite 
transportul produselor mediane : industria chimic¶, a hîrtiei 
(mai ales c¶ pasta va veni cu vapoarele, din Finlanda...), s¶ 
fie grupate în preajma porturilor. Acolo au §i ap¶ suficient¶ 
(hîrtia) - desigur, p¶strînd cele mai stricte norme de 
func∞ionare, pentru a nu polua aerul, apa, p¶mîntul. Fiind 
concentrate - aceste industrii poluante - în jurul portului, se 
va putea construi un mare §i eficace sistem de purificare a 
apei, ce va aduna porc¶riile de la mai multe surse. 

Petrolul : se va construi o (foarte) mare central¶ termic¶ 
(petrol) electric¶ - lîng¶ portul petrolier. Celelalte, din 
interiorul ∞¶rii, vor fi aprovizionate numai prin conducte 
(dac¶ exist¶) §i cisterne feroviare, în nici un caz nu se vor 
folosi cisternele auto. 

Mi-a citit la telefon Shafir scrisoarea Gabrielei 
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Adame§teanu. Vorbe§te despre multe, printre altele, despre 
“ostilitatea lui P.G. §i a D-nei N¶vodaru fa∞¶ de Editura 
Humanitas” Auzi ce a g¶sit romancierea (§i ea la români): 
“ostilitate fa∞¶ de editur¶” - nu, soro, nu cucoan¶! Dac¶ 
exist¶ “ostilitate”, apoi aceea vizeaz¶, nu “editura”, ci pe 
editor: Liiceanu, a§a îl cheam¶. ïn schimb, conolteanca 
editorului nu scoate nici o vorb¶ despre topirea c¶r∞ii. Asta 
fiindc¶ tot ne afl¶m între noi, scriitorii - ∞a∞o! 

A telefonat Monica Lovinescu. Mi-a comunicat c¶ n-am 
f¶cut bine f¶cînd ce-am f¶cut. C¶ ea îmi spune asta, nu pen-
tru c¶ ei sunt prieteni cu Liiceanu. Dar a§a: n-am f¶cut bine. 

Sîmb¶t¶, 13 noiembrie 1993 

Recunosc: i-am f¶cut r¶u Gabrielei, prin scrisoare. N-are 
rost s¶ invoc publicarea f¶r¶ permisiune - a§a-i cu ai no§tri 
români: dac¶ nu le scrii tu în fiecare scrisoare c¶ scrisoarea 
de fa∞¶ nu-i de publicat (§i înc¶)... ïmi pare r¶u de ea §i îmi 
pare r¶u de mine. 

Ieri, la telefon, Monica începea, dup¶ obicei, fiecare 
fraz¶ cu : «N-ai dreptate...» Nu i-am atras aten∞ia c¶ ticul 
acesta a devenit de mult¶ vreme ne-distractiv; nu amuz¶ nici 
atunci cînd Monica te anun∞¶: «N-ai dreptate...» §i abia dup¶ 
aceea î∞i comunic¶ în leg¶tur¶ cu ce/cine anume n-ai tu 
dreptatea aceea. 

Asear¶ am înregistrat, am încasat - §i n-am r¶spuns. 
Speram ca, m¶car din gre§eal¶, s¶-i scape vreo vorb¶ în 
leg¶tur¶ cu obiectul ne-drept¶∞ii mele: Culorea curcubeului 
trimis¶ la topit de Liiceanu. Dar nimic. 

Presupun c¶ necazul vine din faptul c¶ ei s-au obi§nuit 
s¶ aib¶ opinii despre tot ce atinge cultura-literatura §i nu se 
opresc nici atunci cînd, v¶dit, iau partea neadev¶rului. Ar fi 
de în∞eles, acceptabil, dac¶ ar spune c¶ n-am dreptate s¶ 
procedez a§a; c¶ n-am dreptate s¶ “tratez” astfel litigiul. 
Monica îns¶ mi-a spus - nu asear¶ - c¶ n-am dreptate atunci 
cînd pretind c¶ Liiceanu mi-a trimis o parte din tirajul 
(nedistribuit) al Culorii... la topit: c¶ n-am de unde §ti, “din 
moment ce n-ai fost anun∞at oficial, de editur¶”... La între-
barea mea, nu neap¶rat tic¶loas¶: «Virgil “a fost anun∞at 
oficial de editur¶” ?», Monica a r¶spuns senin¶: «Ne-a 
telefonat Liiceanu...» - atît. 

Mai departe n-am mers cu “investiga∞iile” ; m-am f¶cut 
c¶ nu bag de seam¶ diferen∞a de tratament: pe Virgil, 
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Liiceanu l-a anun∞at prin telefon c¶ îl trimite la topit (§i 
Virgil e mul∞umit), eu trebuie s¶ a§tept s¶ fiu informat 
oficial, altfel «Nu-i adev¶rat!» (mai exact: «N-ai dreptate!»). 

Multe §i amare deziluzii le voi fi pricinuit eu Monicilor. 
Dar §i ei mie. ïn fapt, una singur¶: c¶ acum, cînd cauza nu 
mai cere relativizare în judec¶∞i, ei continu¶ s¶ cînt¶reasc¶ 
adev¶rul §i binele în func∞ie de gradul de prietenie sau ne-; 
c¶ fac exact aceea§i gre§eal¶ de evaluare ca Ileana 
M¶l¶ncioiu (pe care ei o amendau, exact din aceast¶ pricin¶), 
cînd spunea c¶ D.R. Popescu este “pozitiv”, pentru c¶ pe ea 
a ajutat-o... 

Iat¶ cum anume sunt ei mai “în¶untru” decît mine; ei 
sunt lega∞i printr-o mul∞ime de fire de cei de acolo §i nu pot 
s¶-i contrarieze (necum s¶-i atace), chiar dac¶ fa∞¶ de al∞ii, 
aceia se dovedesc a fi nedemni de încrederea lor; chiar dac¶ 
§i fa∞¶ de ei au avut, la un moment dat, un comportament 
reprobabil - Liiceanu însu§i: trimite la topit “supratiraje”, iar 
Virgil pretinde c¶ el nu poate ridica mîna împotriv¶-i, pentru 
c¶ §i o carte de-a lui, Fenomenul Pite§ti, a avut aceea§i 
soart¶ (aceea§i soart¶ - dar dup¶ câte edi∞ii?); Liiceanu 
fixeaz¶ ini∞ial, Seismograme-lor Monic¶i un tiraj de 5 000 
exemplare («N-are hîrtie, s¶racul Liiceanu», îmi explic¶ 
Monica; «Nu se vînd c¶r∞ile noastre»..., zice Virgil a c¶rui 
prim¶ carte s-a vîndut, a fost re-re-re-editat¶...), dar... în 
urma discu∞iilor cu Gabriela (care aflase c¶ Familia scoate 
20 000 exemplare din a doua edi∞ie a Culorii...), o augmen-
teaz¶ la 7 000, iar Monica jubileaz¶ ! 

O întreb, recunosc, ni∞el brutal : 
«Cine spunea c¶ nu se vinde Monica Lovinescu -

Liiceanu ?» 
La care Monica îmi d¶ eternul r¶spuns : 
«Las¶-l pe Liiceanu, §tiu c¶ e§ti pornit împotriva lui...» 
Bine-n∞eles c¶ sunt pornit împotriva acelui Liiceanu 

mincinos, la§, topitor de c¶r∞i! Dar mîhnit sunt din pricina 
atitudinii Monicilor : am mai spus-o, o re-spun: ei, mai ales 
ei n-ar trebui s¶ treac¶ peste (ba chiar s¶ justifice) acest mare 
p¶cat al lui Liiceanu împotriva c¶r∞ii: oricum ar da-o, nu-l 
poate justifica - nici el, nici ei ; Monica Lovinescu nu poate 
- uite-a§a, pentru c¶ nu se poate! - acoperi o fapt¶ ca aceea a
lui Liiceanu, doar pe motiv c¶ este prietenul lor ; Virgil 
Ierunca nu are dreptul - în virtutea faptului c¶ §i o carte a sa 
a fost trimis¶ la topit - s¶ treac¶ peste trimiterea la topit §i a 
altor c¶r∞i de al∞i autori - în virtutea faptului c¶ Liiceanu este 
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editorul §i prietenul lor. 
Dup¶ întoarcerea lor de la Bucure§ti, am întrebat-o pe 

Monica dac¶ l-a întrebat pe Liiceanu ce este adev¶rat din 
zvonurile potrivit c¶rora ar fi trimis la topit Culoarea 
curcubeului... Mi-a r¶spuns c¶ nu, nu l-a întrebat: 

«Nu se f¶cea...» 
Ei da, iat¶ explica∞ia foarte terre à terre : nu se face s¶ o 

întrebi pe gazda-∞i dac¶ a trimis la topit cartea unui “prieten”, 
dar se face s¶-i spui prietenului c¶ n-are dreptate atunci cînd 
sus∞ine c¶ i-a fost trimis¶ la topit cartea cu pricina... 

Nistria neavînd resurse energetice, nici minerale, se va 
orienta spre Gala∞i, de unde va cump¶ra produse mediane din 
fier, o∞el: tabl¶, §ine, ∞evi etc. Va cump¶ra tabl¶ §i profile de 
aluminiu, cupru, sîrm¶. 

Nistria va încerca s¶-si dezvolte industrii mici, dar cu 
valoare a produsului finit ridicat¶. 

De pild¶, va pune la punct o întreag¶ industrie a 
EOLIENELOR. Va construi totul: eoliana (ma§ina), picio-
rul, dinamul electric, acumulatorii electricii, acumulatorii de 
c¶ldur¶ (cisternele). Va elabora §i construi o variant¶ monta-
bil¶ (kit), mai ales pentru a fi exportat sistemul. 

ïn leg¶tur¶ strîns¶ cu eolienele : 
SERELE : vor fi elaborate si construite elemente-de-

ser¶ avînd acelea§i dimensiuni, îns¶ fiind adaptate locului 
(pe glob) în care vor fi montate: geam simplu, geam simplu 
§i plas¶, geam dublu, chit triplu, pentru regiunile nordice. 

Fiindc¶ Nistria, pe lîng¶ propriile-i sere (avînd o supra-
fa∞¶ considerabil¶), care-i vor alimenta teritoriul §i vecin¶-
tatea (pe o raz¶ de 1 000 km pe est §i vest, circa 500 km pe 
nord), va implanta sere (cu magazinele aferente) în nordul §i 
estul rusesc : în apropierea marilor aglomera∞ii urbane din 
Rusia european¶, dar §i din cea siberian¶ : totdeauna în apro-
pierea unei g¶ri §i a unui aeroport - §i a unei surse de ap¶. 
Societatea - s¶-i zicem: “Nistru” - va închiria terenul (sau îl 
va cump¶ra), va pl¶ti impozitele, taxele §i va încheia 
contracte pentru : ap¶, de§i ar putea s¶ o g¶seasc¶ forînd în 
“curte”, spa∞ii comerciale în ora§e, eventuale contracte cu 
comercian∞i locali. ïntregul material: panouri de sere, grinzi 
de schelet, ∞evi, sistem de înc¶lzire, eolienele, cu tot ce pre-
supune produ<;ere §i stocare, apoi ciment pentru construirea 
substructurilor (stocaj legume-fructe, pivni∞e pentru cultiva-
rea ciupercilor, andivelor, depozitul de c¶ldur¶ etc.), toate 
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acestea vor fi aduse din Nistria - cu trenul, în containere. 
Materialul s¶ditor, semin∞ele, aparatura de laborator - cu 
avionul. Cu avionul vor fi transportate instala∞iile de 
condi∞ionare, de ambalare - ori de prelucrare. Ambalajele 
propriu-zise (hîrtie, carton, plastic, tabl¶) : cu trenul. Cele 
din sticl¶: vor fi aduse, cu trenul, lingouri de sticl¶, vor fi 
fabricate în complex borcanele, buteliile. 

ïn Rusia european¶, asemenea complexe vor fi implanta 
te în apropiere de Gomel, Oriol, Kursk, Voronej, Harkov ; 
apoi mai la nord: Minsk, Smolensk, Vitebsk, Moscova, 
Vladimir, Nijni-Novgorod, apoi: Pskov, Novgorod, 
Petersburg, Cerepove∞, Vologda, Kostroma; în fine, în Ural 
§i în Siberia apropiat¶... 

ïn ¢¶rile Baltice §i în Polonia vor putea fi implantate, în 
preajma marilor aglomera∞ii - atît în Vest: nu în Cehia, nu în 
Germania, nici în Austria - terenul e scump. ïn Finlanda §i în 
Suedia, de asemeni nu : pe de o parte, ei au sere; pe de alta, 
la ei înc¶lzirea nu pune probleme; în al treilea: cei mai avu∞i 
prefer¶ legumele §i fructele aduse din Sud. 

Pentru ∞¶rile de§ertice, dar avînd litoral (m¶ gîndesc mai 
cu seam¶ la Maghreb, apoi la coasta Atlanticului), com-
plexul va fi echilibrat astfel: eolian¶-distilare-(remineraliza-
re)-sere, accentul c¶zînd pe ap¶, nu pe vegetal(e). Acolo vor 
fi construite complexe de tipul Laguna, infrastructura fiind 
destinat¶ capt¶rii c¶ldurii, distil¶rii apei, condens¶rii vapori-
lor §i remineraliz¶rii apei rezultate, în secundar: vor fi 
serele - “tolerate”. 

Vor avea nevoie de ap¶: nordul Egiptului - de-a dreapta 
§i de-a stînga Deltei Nilului; nord-estul Libiei (Benghazi) ; 
Djefara, dar §i Gabès din Tunisia (care se prelunge§te spre 
Tugurt, în Algeria) ; la Ocean: Marocul nu prea (de§i de ap¶ 
totdeauna duci lips¶), dar Sahara spaniol¶; apoi Mauritania. 
ïntre Senegal §i Angola nu este nevoie, dar în Namibia, da ; 
apoi pe partea estic¶: Somalia, Etiopia, Sudan §i din nou 
Egiptul spre Marea Ro§ie. Ca s¶ nu mai vorbim de penin-
sula arabic¶ în întregime... 

ïn Arabia Saudit¶ §i în Emirate desalinizarea se face pe 
baz¶ de petrol. 

O alt¶ “industrie”, care nu va putea exista decît de-a 
lungul Dun¶rii §i al m¶rii (este nevoie de energie electric¶): 

CERAMlCA - nu este vorba doar de cea casnic¶, ci §i de 
cea industrial¶ §i special¶ - piese ori ansamble (de mici 
dimensiuni, dar de mare valoare). 
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ïn leg¶tur¶ cu ea, STICLA. S¶ se organizeze cursuri, 
§coli de sticlari, cerami§ti... 

ïn continuare : s¶ se dezvolte mica industrie metalur-
gic¶, cu prelucrare la rece, în ateliere care ar putea fi §i... 
familiale : ustensile de buc¶t¶rie, de gospod¶rie (începînd cu 
tirbu§onul, continuînd cu instrumentele de desen tehnic, 
eventual sfir§ind cu instrumente chirurgicale). 

Mai departe: motoarele electrice, acumulatorii ; 
c¶rucioare de uzin¶ (electrice), mici vehicule electrice, tram-
vaie. 

Vagoane de c¶l¶tori, de marf¶, platforme. Vaci nomade 
si albine. 

Ciuperci p¶dure∞e §i fazani de crîng. Alune si 
castraverzi. ïnghe∞at¶ (fiart¶) §i. 

£i ceva oameni. 

Duminic¶, 14 noiembrie 1993 

M¶ bîntuie p¶rerea de r¶u. M¶ gîndesc s¶ las cititorii s¶ 
cread¶ c¶ scrisoarea mea publicat¶ de Timpul s-a ocupat 
numai de Gabriela... 

“Bun¶tate” din asta am mai dovedit §i fa∞¶ de... Gabriel 
Liiceanu, a doua zi dup¶ ce îl “judecasem” pe Mihnea 
Berindei (în vara lui 1990) pentru c¶ acaparase Liga §i voia 
s-o mute la Bucure§ti: cu excep∞ia so∞ilor Anne §i François 
Planche §i a lui Alain Paruit, to∞i ceilal∞i membri ai Ligii 
s-au pronun∞at pentru r¶mînerea Ligii pentru Drepturile 
Omului la Paris, departe de “mîna Revolu∞iei”, care se mani-
festase chiar atunci, prin “mineriad¶”. Fiindc¶ era termenul 
alegerii unui pre§edinte în locul Sandei Stolojan, s-a votat 
§i... num¶rul vicepre§edintilor. Diminuîndu-se, iat¶ c¶ 
Mihnea Berindei a r¶mas f¶r¶... titlu (de altfel, ca §i aliatul 
s¶u întru “putsch”-ul din 1988 : Dinu Zamfirescu, acum 
inamic din pricina... g¶inii Ariadna Combes, fata Cornii, 
care nici ea nu mai era vicepre§e’-§i-a§a-mai-departe) ! 

Numai c¶: de cum s-a sfîr§it reuniunea, eu mi-am expri-
mat regretul c¶ Mihnea Berindei a fost trimis la plimbare ast-
fel; Marie-France Ionesco a m¶rturisit aceea§i jen¶. Seara, 
am discutat îndelung la telefon : amîndurora ne era aproape 
ru§ine de tratamentul aplicat lui Mihnea, prietenul nostru -
convenind c¶ (prietenul nostru) Berindei nu se purtase deloc, 
dar deloc prietene§te cu ai s¶i prieteni, începînd din vara lui 
1988, cînd se dedase el la lovituri de stat, pentru a o impune 
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“în conducere” pe Ariadna, fama fatal¶. 
ïn acel moment Liiceanu era la Paris. El fiind mai prie-

ten cu Berindei decît cu noi (ca s¶ nu mai vorbim de 
Paleologu, noul pre§edinte al Ligii, du§man vechi al lui), 
desigur, a formulat oarecari regrete în direc∞ia lui Mihnea… 
Eram la mine acas¶: i-am spus (lui Liiceanu) nu doar c¶ eu 
unul regret ce f¶cusem la Lig¶, ieri, dar chiar îmi e ru§ine... 

Auzind asta, Liiceanu dintr-odat¶ a c¶p¶tat curaj; a prins 
avînt : de unde pîn¶ adineauri doar regreta (inactivitatea pîn¶ 
în decembrie ‘89 - el îi zicea “pruden∞¶”), acum a început s¶ 
(ne) atace ; cum eu îl aprobam, el a devenit §i mai curajos, 
chiar agresiv §i ne-a tratat (pe Marie-France §i pe mine) de 
ne-prietenie, chiar de tr¶dare-de-prieten... F¶r¶ cine §tie ce 
convingere, i-am povestit porc¶ria f¶cut¶ nou¶, prietenilor 
lui, de Mihnea, cu doi ani în urm¶ (putsch-ul). Liiceanu îns¶ 
nu mai putea fi oprit: m-a n¶ucit cu argumentul-ciomag: 
Mihnea Berindei le f¶cuse mari servicii lor, Grupului de 
Dialog Social! 

Ana îmi arunca priviri amuzate, eu îi r¶spundeam mai 
pu∞in vesel: chiar dac¶ Liiceanu vorbea în perfect¶ 
necuno§tin∞¶ de cauz¶ (§i în perfect¶ nedorin∞¶ de a ∞ine 
seam¶ de, totu§i, “petele solare” ale lui Berindei) §i cu un 
egoism atroce (logica lui ar fi sunat: Mihnea nu ne putea face 
nou¶ porc¶rii, din moment ce lor le f¶cuse servicii mari!), 
totu§i, r¶mînea sentimentul jenant al unei pedepse exagerate 
aplicate unui prieten... 

Liiceanu perora. Fiindc¶ eu tot pomenisem de Marie-
France (ca s¶-i comunic: §i ea regreta duritatea tratamentului 
din timpul reuniunii de ieri), el ne-a povestit scena petrecut¶ 
tot ieri, la Ione§ti acas¶, în preajma plec¶rii Mariei-France la 
reuniunea Ligii. A§adar, el, martor, povestea §i se indigna. 
Nu mai amintesc din lunga povestire a lui Liiceanu decît 
indignarea lui - suna cam a§a: cum este posibil ca soarta unui 
om care a f¶cut atîtea lucruri bune pentru ∞ar¶ (Berindei) s¶ 
fie darea afar¶ din Lig¶, deci luarea posibilit¶∞ii de a mai face 
bine (pentru ∞ar¶), de... 

Aici, eu am f¶cut un pas înainte §i mi-am propus... 
persoana §i vina (n-aveam deloc de gînd s¶-mi m¶sor 
meritele cu ale lui Mihnea!), dar Liiceanu m-a dat, mental, la 
o parte. Nu era vorba (doar) de mine - ci §i de Ione§ti ! - §i a 
reînceput s¶ re-explice agita∞ia din casa Ione§tilor în preajma 
plec¶rii fiicei la Lig¶, unde avea s¶-l dea afar¶ pe Mihnea, 
cel care, pentru ∞ar¶… S-a ar¶tat extrem de indignat de 
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procedeul procurelor (Rodica §i Eugen Ionescu, suferinzi, nu 
participau la reuniunea Ligii, dîndu-i procur¶ lui Marie-
France pentru toate hot¶rîrile). 

Cînd Liiceanu a rostit, în leg¶tur¶ cu Eugen Ionescu, 
calificativul: incon§tient, Ana l-a întrerupt pe dat¶. A spus: 

«Te întrerup!» 
Liiceanu s-a oprit, descump¶nit, a vrut s¶ continue -

repetînd cuvîntul ‘incon§tient’ - îns¶ de ast¶ dat¶ Ana a ∞ipat 
la el s¶ tac¶. 

Dintr-o dat¶ jenat, umilit, vinovat, asudat, Liiceanu a 
morm¶it ceva din care se în∞elegea c¶ a§a i s-a p¶rut lui, îns¶ 
dac¶ nou¶ altfel ni se pare.... 

ïn preajma plec¶rii lui, i-am spus: 
«M-ai f¶cut s¶-mi par¶ r¶u c¶ am fost sincer dezolat, 

sincer vinovat de asprimea cu care l-am judecat, ieri, la Lig¶, 
pe Mihnea. Dac¶ nu regretam tratamentul aplicat lui Mihnea, 
nu ∞i-a§ fi dat ocazia s¶ spui asemenea... astfel de lucruri 
despre Ione§ti în general, despre Eugen Ionescu în special -
c¶ ar fi un incon§tient... 

Liiceanu s-a gr¶bit s¶ plece, emi∞înd sunete de diversi-
une. Necazul este c¶ Liiceanu i-a povestit scena cu incon-
§tientul-Ionescu §i Monic¶i. Cum Monica fusese pentru-
Berindei-f¶r¶-condi∞ii - din motive de strategie - zicea, §i 
ad¶uga de pild¶, despre Mihnea : «Da, e r¶u ce-a f¶cut, dar 
e activ, face bine...» (vas¶zic¶ a§a: «Mihnea e r¶u - dar face 
bine…»), l-au comp¶timit dimpreun¶ pe Berindei... 

Primul bilan∞ par∞ial: în octombrie acela§i an, 1990, la 
Aix-en-Provence a fost organizat¶, în Palatul de Justi∞ie, o 
expozi∞ie de carte româneasc¶ §i un stand Ionesco ; simultan, 
se proiecta filmul lui Liiceanu: Ionesco... Toat¶ lumea putea 
vedea: Ionesco avea mari dificult¶∞i... de mecanic¶ fiziolo-
gic¶, dac¶ se poate spune a§a, de a articula - îns¶ con§tiin∞a: 
ca briciul! I-am zis lui Liiceanu: 

«Asa arat¶ un om... incon§tient?». 
Liiceanu a p¶lit, a transpirat, apoi, cu privirea în alt¶ 

parte, a spus c¶… el nu în∞elege ce spun. 
ïntr-o diminea∞¶, pe terasa unei cafenele - fiind §i Ana, 

de fa∞¶ -am zis, dup¶ ce discutasem de... extraordinaritatea 
lui Ionescu: 

«Cînd ai f¶cut interviul cu Ionesco : înainte de §edin∞a 
noastr¶, la Lig¶ ? Dup¶ ? Marie-France a plecat la reuniune 
§i tu ai r¶mas, ca s¶ înregistrezi monologul unui 
incon§tient?» 
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Liiceanu a suferit atroce, pe loc. Ana mi-a f¶cut semn 
s¶-l las în pace, §i l-am l¶sat. £i r¶u am f¶cut: trebuia s¶-l 
execut atunci, acolo, în public, în gura mare. Ei §i? Eu l-a§ fi 
executat, dup¶ o vreme el s-ar fi ridicat din §an∞, s-ar fi 
scuturat de praf §i de balegi §i §i-ar fi continuat activitatea de 
director al Culturii. ïnaintînd, p¶trunzînd în realitatea-a§a-
cum-devenise-f¶r¶-voia-lui (dar: în profitul lui) ca o ghiulea 
- a fost cineva atent la profilul lui Liiceanu?: aduce, nu atât
a rechin (ceea ce este!), ci mai ales a piranha (ceea ce este, 
de asemenea). 

Pîn¶ în acel moment îmi scosese dou¶ c¶r∞i; chiar acolo, 
la Aix, împreun¶ cu Sorin M¶rculescu, g¶sisem un titlu 
românesc pentru a treia (Soldatul cîinelui), “armonia” 
dintre exteriori §i interiori trebuia p¶strat¶ - de§i... 

Al doilea bilan∞ (indirect, ca §i Jurnalul Monic¶i) : în 
decembrie 1992, Monica a dat fuga (telefonic) la Marie-
France ca s¶-i povesteasc¶ pe dat¶ ce spusesem eu de r¶u 
despre Pintilie. 

Atunci Monica §i-a dat seama c¶ a f¶cut ceva de nef¶cut 
§i nu mi-a mai telefonat mult timp. Iar cînd a telefonat, dup¶ 
obiceiul ei m-a luat la rost... c¶ m-am sup¶rat! Atunci, 
printre alte “exemple” (de exemplu: «Dar dac¶ eu, din spirit 
de… reciprocitate i-a§ fi relatat lui Marie-France ce a∞i spus 
despre tat¶-s¶u, nu despre Pintilie ?»), acesta: «£i dac¶ i-a§ 
fi povestit lui Marie-France ce a spus Liiceanu despre ei to∞i 
Ione§tii, mai ales despre Eugen, c¶ e incon§tient...»? - la care 
Monica, îngrozit¶: 

«S¶ nu cumva s¶-i spui asta lui Marie-France !» 
Fire§te, nu i-am spus Mariei-France ce credea - §i ce 

spunea altora - Liiceanu despre Eugen Ionescu. 
Oamenii normali, ca s¶ poat¶ vie∞ui normal, nu spun ce 

gîndesc, se prefac c¶ nu aud ce se spune despre. Ei, altfel 
cum ar p¶stra “relatiile sociale” ? 

Sunt invidios pe ei §i, vorba Brebanilor de ambe sexe : 
resentimentar. 

Luni, 15 noiembrie 1993 

Iar noi suntem în 15 noiembrie. Ieri a bîntuit vîntul 
(a vîntuit bîntul), de aceea azi (e ora 8 diminea∞a) cerul e 
limpede, luminos, luminiscent. 

Ieri, la emisiunea “Mascarines” (despre §i pentru 
Teritoriile Franceze de Peste M¶ri), invitat: un scriitor 
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antilez, Edouard §i nu mai §tiu cum. A spus cam a§a: în 
aceast¶ jum¶tate de secol a fost valul literaturii sud-ameri-
cane, acum vine cel al literaturii caraibiene, creole. Ceea ce 
ar putea foarte bine s¶ fie adev¶rat, dac¶ n-ar ignora 
“mititelul val” al literaturii est-europene. Oricum, chiar dac¶ 
scriitorii creoli se exprim¶ în trei limbi (francez¶, spaniol¶, 
englez¶), vorbesc acela§i limbaj: negru. Anul trecut premiul 
Goncourt a fost decernat lui Chamoiseau - în America (§i în 
nordul Americii de Sud) interesul e crescînd pentru litera-
tura creol¶. Ce le este comun (limbajul), în cele trei limbi? 
Acumularea, repeti∞ia incantatorie, proza în versuri (ritmat¶ 
si rimat¶), inven∞ia verbal¶... 

Parc¶ am auzit despre asta §i pe alte meleaguri (am vrut 
s¶ spun pe meleagurile Senei, întîi în a119-lea apoi în al 14-
lea arondisment al Parisului). R¶mîne de v¶zut la ce vor sluji 
§i dac¶... - astea... Eu am sentimentul c¶ da ; a§a, pu∞intel. 

S-a f¶cut ora 9 §i tot n-am ce spune. Am zis tot ce aveam 
de zis, am scris ce credeam c¶ este de scris, gata. 

Iar cînd nu mai ai ce spune-scrie, scrii-spui Basarabia: 
Ziceam de Ceramic¶ §i Sticl¶ : industria... grea 

(a C & C) va fi a§ezat¶ pe malul Dun¶rii §i al m¶rii. ïn 
primul rînd, grosul materiei prime va veni din ap¶: nisipul; 
apoi: pe ap¶ vor veni §i celelalte - §i pe ap¶ vor pleca (am zis: 
pleca, nu duce...). 

M¶ întreb dac¶ nu se poate “combina” ceramica §i sticla, 
astfel încît “c¶r¶mida” (elementul de construc∞ie sau de 
placaj al cl¶dirii) s¶ fie nu doar acoperit¶ de o glazur¶ (care 
cere o recoacere), ci s¶ aib¶ o parte, exterioar¶, din sticl¶. 
Sticla i-ar da nu doar str¶lucire, ci §i adîncime (a str¶lucirii). 
S¶ zicem a§a: se muleaz¶ §i se coc “cahle” de argil¶ avînd 
dimensiunile : 30/90 cm, alc¶tuite dintr-o “bar¶” de trei 
elemente egale §i combinabile (cînd vor fi montate). Relieful 
interior, spre perete: accentuat, cu multe goluri §i cu “cram-
poane” eficace (cahla va fi împlîntat¶ în masa tencuielii 
crude) ; relieful exterior: în genul suportului metalic al 
obiectelor emailate (atît modelul cît §i culorile vor proveni 
din forma/relieful suportului de argil¶). ïn aceast¶ form¶ se 
va turna/aplica un strat de sticl¶. Dac¶. va fi necesar, vor 
merge împreun¶ la (re)copt. 

(Pentru pere∞i de mari. dimensiuni, cu pu∞ine ferestre, se 
vor folosi panouri de 1/2 m, gata montate de uzin¶, r¶mînînd 
a fi doar aplicate.) 

De încercat, din argil¶, o “baz¶” spumoas¶, asem¶n¶-
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toare tufului vulcanic, iar aceasta s¶ fie glazurat¶. 
Ideal, sticl¶ poroas¶, spumoas¶, “plin¶ de bule”. 
£i dac¶ s-ar face §i “∞igle” din sticl¶? Din sticl¶ armat¶ ? 

£i colorat¶ (sau va fi colorat suportul, dublura). Nu va fi mai 
grea decît cea din argil¶ ori ciment, iarna z¶pada va aluneca 
mai lesne pe sticl¶, iar vara sticla va reflecta cea mai mare 
parte a razelor solare. Apoi, dac¶ ∞iglele sunt transparente, se 
vor putea amenaja, pentru locuit, §i podurile caselor, nu ? 
Umbra, cînd e soare: ca în atelierele pictorilor : cortine, 
perdele, paravane, jaluzele. (Sau î§i amenajeaz¶ apropitarul 
o ser¶ !) 

Se va continua tradi∞ia panourilor sm¶l∞uite. Vor fi 
asocia∞i arti§ti plastici, mai ales c¶ va fi vorba §i de por∞elan. 

C¶ile ferate interna∞ionale (medii) : 
Va fi luat¶ Cetatea Alb¶ ca punct de plecare-sosire: 
1. Cetatea Alb¶ - Belgrad:
CA. - Chilia (adun¶ de Ia Tatarbunar §i Ismail) - Reni 

(de la Cern¶u∞i, Chi§in¶u) ; Bucure§ti (450), Craiova (650), 
Turnu Severin (720), Timi§oara (960) ; Belgrad (1 200) ; 

2. Cetatea Alb¶ - Budapesta:
CA - Chi§in¶u (adun¶ Orhei) ; Ungheni (adun¶ Reni) -

Cern¶u∞i (500 km) ; Sighet (640) ; Satu-Mare (780 - adun¶ 
Cluj) ; Oradea (900, adun¶ Arad), Budapesta (1100 km) ;. 

3. Cetatea Alb¶ - Gdansk :
CA. - Cern¶u∞i (ca 2) ; Lvov (800 km) :
a) Var§ovia (1 100) ; Gdansk (1 500)
b) Cracovia (1 200).
Acestea vor fi trenuri sezoniere, Cetatea Alb¶ fiind

“capitala” litoralului basarabean. ïn anotimpul rece (15 
octombrie - 15 aprilie) vor circula rar, în func∞ie de c¶l¶tori: 
vor pleca cu un vagon de la CA., se vor “îmbog¶∞i” la 
Chi§in¶u, apoi la Ungheni, apoi la Cern¶u∞i. ïn sud, la Reni, 
se vor ad¶uga vagoanele venite din nord. 

£i înc-o ∞uic¶. 

Mar∞i, 16 noiembrie 1993 

Jurnalul-zilnic nu e bun, decît dac¶ nu scrii zilnic. 
Aceast¶ adînc¶ (§i lat¶) cugetare este fructul celor aproape 
dou¶ luni de scris (cu dou¶-trei absen∞e) în fiecare zi. Dac¶ 
m-a§ fi m¶rginit s¶ notez ce mi s-a întîmplat în acea zi, ori în 
intervalul de la ultima însemnare - ar fi mers. Dar a§a... Uite: 
m-am sufocat. 
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Din vorbele scriitorilor antilezi am mai în∞eles : chiar 
dac¶ ei locuiesc de ani, de decenii în metropolele lor: Paris, 
Londra, Madrid (sau New York), lor, creolilor, pu∞in le pas¶ 
ce se întîmpl¶ în lume: în jurul lor ; în timpul lor. Nu §tiu §i 
nu manifest¶ dorin∞a de a afla. Le ajunge ce §i cît §tiu ei 
(despre ei în§i§i). 

Discutam asear¶ cu Ana, amîndoi necunosc¶tori ai 
“problemei”, dar doritori s¶ g¶sim explica∞ii. 

Poate c¶ aceast¶ “marc¶” a creolilor a fost dat¶ de 
natura sclavajului. (Poate) c¶ dac¶ în timpul celui de al 
Doilea R¶zboi mondial negrii nord-americani din Sud nu ar 
fi fost deplasa∞i spre Nordul industrial §i urban, ei ar fi r¶mas 
asem¶n¶tori antilezilor, doar §i ei (§i ai lor) fuseser¶ sclavi de 
planta∞ii; sclavi agrari - sau: rurali. ïns¶ ei (nord-americanii) 
au devenit altceva, iar scriitorii de culoare nord-americani 
nu au nici în clin nici în mînec¶ cu scriitorii antilezi 
(de expresie englez¶) ; sunt negri americani; revendic¶rile 
(§i demersurile) lor sunt mai degrab¶ sociale decît rasiale 
(oricum, ei sunt convin§i c¶ sufer¶ de un rasism social -
he-he, lupta de clas¶ nu a fost inventat¶ de Marx!, de aici 
violen∞a, ura împotriva albilor (ca boga∞i). De§i “c¶utarea 
r¶d¶cinilor” cu punct de plecare în America de Nord a avut 
soarta oric¶rei alte mode (californiene) : a ∞inut afi§ul un 
an-doi-trei, apoi stins, s-a dezumflat, a fost uitat¶ - alta la 
rînd ! 

De ceast¶lalt¶ parte a oceanului Atlantic, în Fran∞a (§i în 
Africa) un Léopold Sédar Senghor a definit §i a impus 
no∞iunea de negritu-dine. Or, asta este o stare - pe-loc, a§ 
zice - a africanului ce nu a cunoscut sclavia-în-dep¶rtare, ci 
“doar” colonialismul, ceea ce echivaleaz¶ cu o ocupa∞ie, nu 
cu o deportare. 

Spre deosebire de negrii americani §i de cei africani, 
creolii (antilezii) îèi asum¶ starea de metis. Ei nu-si caut¶ 
r¶d¶cinile în Africa str¶mo§ilor, pentru c¶ ei au (cel pu∞in) 
dou¶ rînduri de str¶mo§i - în mare: unul alb, altul negru. Ei 
§tiu c¶ vin din Africa, instrumentul de cunoa§tere al lor fiind 
viscerele. 

Poate c¶ §i clima îi face mai... dulci; sau doar metisajul 
repetat: în alb-negru intr¶, în propor∞ii diferite, §i “ro§u” §i 
“galben”. Vor fi avînd con§tiin∞a c¶ identitatea lor este... 
multipl¶; amestecat¶, la urma urmei o non-identitate? De 
aici: blajin¶tatea, omenia... - parc¶ aud un discurs cunoscut... 

Scriitorul antilez nu are curiozitate; deci nu cunoa§te ce 
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anume se scrie (sau, mai grav: ce s-a scris) în alte limbi decît 
cea... metropolitan¶. Pe undeva este con§tient de ignoran∞a 
sa - dar, printr-un mecanism sufletesc (îi zic a§a) cunoscut 
nou¶, carpato-dun¶renilor, el î§i spune §i spune în jur c¶ atît 
cît §tie el - e destul: c¶ îi ajunge §i prea ajunge; c¶, la urma 
urmei, “pu∞inul” lui este esen∞ialul, n-are nici un rost s¶ 
piard¶ timpul cu fleacuri... 

£i iat¶ complexul de superioritate al inferiorului ; al 
antilezului... ponteuxinic. 

M¶ întorc de la po§t¶: o recomandat¶ de la M.C. Oros : 
explica∞ii ale explica∞iilor. Nu le mai scriu sibio∞ilor. 

La cutie, dou¶ scrisori: de la Chantal Maas, belgianca 
originar¶ din România, cea care î§i caut¶ tat¶l, securist trimis 
în Ungaria în 1956. Apoi... scrisoarea mea (din 29 octom-
brie) c¶tre Chioaru la redac∞ia revistei Euphorion, returnat¶: 
un fel de po§ta§ a scris: “Dest mutat de la adres¶ 4/11”, 
urmeaz¶ semn¶tura, înflorat¶. Un alt scris, cu alt¶ culoare 
(ro§ie) : “Se aprob¶ în-apoierea G. (sau I. ?) Gep (???)” -
în-apoierea fiind pe acela§i rînd, nu “desp¶r∞ire româ-
neasc¶”. ïn capul lui/ ei, conteaz¶: apoi, nu înapoi, de aici, 
desigur: a apoia, iar cînd e§ti responsabil la PTT, scrii ca un 
responsabil: în-apoiere. 

Asta fiind partea vizibil¶. Pentru c¶ cealalt¶... Eu scrise-
sem adresa astfel: M. Dumitru Chioaru, E U P H O R I O N, 
str. Lucian Blaga nr. 15, 2400 SIBIU, Roumanie. Cum ar 
veni: Dest n-a putut s¶ se mute de la adres¶, pentru c¶ 
EUPHORION se afl¶... tot acolo. Sau, admi∞înd c¶ s-a mutat 
revista: nu exist¶ în tot PTT-ul sibian o persoan¶ normal¶ 
care s¶ dirijeze scrisoarea spre noua adres¶? Se vede c¶ nu. 
Decît dac¶... Dac¶ Dest a primit scrisoarea, a citit-o, nu i-a 
pl¶cut ce a citit, iar printre rela∞iile sale a g¶sit un po§ta§ 
dispus s¶ scrie c¶ Dest mutat... 

Ho∞ul cu un p¶cat, p¶guba§ul cu §ai’§pe... în a§teptare: 

De mare importan∞¶: canalele de mare gabarit : Prut: 
Reni-Cern¶u∞i §i Nistru: Cetatea Alb¶-Hotin. Legate între 
ele: Hotin-M¶m¶liga ; Vertujeni-Pruteni (prin B¶l∞i) ; 
Criuleni-Ungheni (prin Orhei, Corne§ti) ; Tighina-Corne§ti 
(prin Chi§in¶u) §i Cetatea Alb¶-Reni (prin Tatarbunar, 
Bolgrad, Vulc¶ne§ti) ; mai sus: Tighina-Leova (prin C¶inari, 
Cimi§lia). Verticale - pe R¶ut, pe Ialpug, pe Cog”unic, pe 
Hagider. 

ïn alt¶ parte am dat alte “trasee”, ei §i ? O s¶ mai dau. 
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Vineri, 19 noiembrie 1993

ïncep, azi, o nou¶ variant¶ a Gherlei. Ultima. Dup¶... 21 
de ani de la prima. 

Sîmb¶t¶, 20 noiembrie 1993 

Acum exact 16 ani era într-o duminic¶: 
Dormisem pu∞in, pe s¶rite. Adormisem adînc pe la 5, dar 

a venit socru-meu, cu un taxi. Ne-am luat bagajele, copilul §i 
ne-am dus la sta∞ia de autobuz a Taromului. Acolo am 
g¶sit-o pe Lulu. Am pornit to∞i cinci cu autobuzul spre 
Otopeni. Era mare aglomera∞ie, st¶team în picioare. Nu 
vorbeam, era zgomot, apoi fiecare î§i zicea c¶ are s¶ 
vorbeasc¶ la aeroport, unde-i lini§te §i a§teptare lung¶. 
Numai c¶, în momentul în care s¶ o facem la dreapta, din 
§osea spre aeroport, autobuzul a oprit §i am fost anun∞a∞i: 
înso∞itorii coboar¶, r¶mîn numai c¶l¶torii. 

Ne-am luat r¶mas bun în grab¶ §i strîmb (la propriu). 
Lulu §i Petre au coborît acolo, în §osea, pe noi ne-a dus la 
aeroport. 

Asta era, trebuia s¶ §tiu din ajun (19 noiembrie), cînd, 
convocat pentru ultima oar¶ la Ple§i∞¶, m-a f¶cut s¶ a§tept o 
or¶ §i jum¶tate, iar cînd a venit, a bodog¶nit împotriva 
arabilor - în acea sear¶ avusese loc primul atentat în 
Bucure§ti: Fatah atacase ambasada Egiptului (din pricina 
în∞elegerii lui Sadat cu Begin). Din aceast¶ pricin¶ “m¶su-
rile de siguran∞¶”... 

Asta a fost acum 16 ani; atunci am plecat §i pleca∞i am 
fost. Pentru totdeauna. 

Straniu §i normal: cît timp exista Ceau§escu - deci 
întoarcerea noastr¶ era imposibil¶ - era posibil¶, în dorin∞¶. 
Acum, c¶ este posibil¶, nu e posibil¶: nu exist¶ dorin∞¶ ; 
nu mai exist¶. S-a terminat. 

Am început Gherla, am copiat o pagin¶ §i jum¶tate §i 
m-am oprit: la ce bun? 

Ieri i-am dat telefon Monic¶i Lovinescu. Am felicitat-o 
cu ocazia zilei de na§tere. Presupun c¶ a fost chiar pl¶cut 
impresionat¶, cu toate c¶, pentru o femeie, începînd de pe la 
20 de ani, începe a fi jenant¶ ad¶ugarea, la vîrst¶, a înc¶ unui 
an... Cu Monica am scos c¶ma§a destul de bine (cred eu) ; 
am zis c¶ ea (fiindc¶ m¶ întrebase de unde-i cunosc ziua de 
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na§tere), a§adar i-am zis c¶ ea nu-§i mai apartine, c¶ data o 
stiu din istoria literaturii române... 

La un moment dat - tocmai vorbeam, foarte animat, 
despre timp - a zis c¶ ce interesant dialog mai avem! I-am 
r¶spuns c¶ abia a început… 

Ei sunt am¶rî∞i. Caragiale, tradus de ea §i de Eugène 
Ionesco, nu se mai public¶... Cît despre bunele-ve§ti din 
România, am cvasicertitudinea c¶ nici ei nu le au... 

De dou¶ zile e gerule∞. Aproap ca (la noi) în România. 
Acesta este motivul pentru care azi diminea∞¶ am inventat un 
sp¶rg¶tor de ghea∞¶. Da, domnule, cum î∞i spui: sp¶rg¶tor de 
ghea∞¶ cu plug; montat în botul fiec¶rui transportor fluvial ; 
cu aer comprimat, fire§te (doar eu l-am descoperit, nu ?). 

Duminic¶, 21 noiembrie 1993 

O alt¶ aniversare: în 21 noiembrie 1958 am fost liberat 
din Gherla. ïn urm¶ cu 35 de ani. 

La Gherla, în 19… (nu în∞eleg de ce scriu mereu: 19 -
corectez: 21), a§adar, în 21 noiembrie 1958, la Gherla, era 
tot atît de frumos ca si azi, la Paris. Poate ceva mai cald. 

Am pus pe hîrtie momentul - în L¶te§ti. Aveam 23 de 
ani, o lun¶ §i (aproape) trei s¶pt¶mîni. 

O via∞¶ de om, de atunci. 
Cum va mai fi ar¶tînd locul satului L¶te§ti ? Am tr¶it 

atî∞ia ani acolo, am fost §i nefericit, îns¶ mai cu seam¶: liber 
- într-un loc care nu mai exist¶! £i, culmea : nu-mai-exist¶ 
de peste dou¶zeci de ani. 

ïn schimb... (sau: din contra) : 
ïn Nistria : 
- liniile electrice de înalt¶ tensiune vor fi îngropate;
- pe “coridoare” (cursuri de rîu, de fluviu) : §oselele §i

c¶ile ferate vor fi al¶turate. Este adev¶rat: vor fi prea 
concentrate c¶ile de comunica∞ie, pe alocuri, dar nu vor 
consuma atîta teren; 

- terenurile inundabile de pe malul stîng al Dun¶rii (apoi
al bra∞ului Chilia) : vor fi re-amenaja te, pentru a fi din nou 
inundate. în mare sunt: 

a) între lacul Cahul §i Cugurlui - lungime circa 15 km ; 
b) între lacul Cugurlui, Dun¶re, bra∞ul Chilia §i ora§ul 

Ismail ; 
c) între ora§ul Ismail §i lacul Catalpug ; 
d) între lacul Catalpug §i lacul Chitai ; 
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e) între lacul Chitai §i laguna Cunduc (în sud, pîn¶ la 
Vîlcov). 

Pe de o parte; pe de alta: nordul Limanului Nistrului. 
Acestea vor fi îndiguite, astfel încît s¶ existe incinte de 
siguran∞¶ : localit¶∞i, §osele, c¶i ferate, în rest terenuri 
inundabile comunicante. 

Lacurile dulci: vor primi rev¶rs¶rile Dun¶rii indirect §i 
vor re∞ine; indirect, înseamn¶ c¶ pîn¶ la “depozit”, apa 
Dun¶rii va face o cale suficient de lung¶ încît s¶ se decan 
teze, filtreze, purifice. 

Prin “cozile” lacurilor dulci: Cahul, lalpug, Catalpug, 
Chitai, se va ajunge la Marele Canal de Sud care va face 
leg¶tura între Prut §i Nistru, dar va juca rol §i de rezervor de 
ap¶ dulce, la distan∞a de 30-50 km de Dun¶re si la 20-25 de 
litoral. 

(ïn fapt, doar la 10-15 km.) 

Luni, 22 noiembrie 1993 

Alt¶ aniversare, ultima din aceast¶ lun¶: în 22 noiembrie 
1956 am fost arestat. 

Ast¶-noapte a nins, aici, la Paris. Acolo, la Bucure§ti, în 
22 noiembrie nu ninsese. A§a. 

Nu-mi iese din inim¶ (§i nu din cap) : perioada cea mai 
pl¶cut-nepl¶cut¶ (oricum: plin¶, maturizatoare) s-a petrecut 
într-un timp care exist¶, în continuare, aici; §i într-un loc 
care nu mai exist¶ - am mai spus-o, am s-o mai spun. 

Mi-a pl¶cut, din Jurnalul lui Gide, profesia fiicei “unui 
om”: stylo-dactenophrague (sau: -graphe...). Gide nu a 
încercat s¶ p¶trund¶ “mecanismul” gîndirii (§i al vorbirii 
unui-om-ului - avea el alte interese…), a r¶mas la suprafa∞a 
comic¶ §i incult¶ a exprim¶rii, cînd omul se gîndise astfel: 
“Fiica mea lucreaz¶ cu stiloul, deci este stilo-cutare, dup¶ 
care dactenografiaz¶ la ma§in¶.” 

A§a §i cu mine: stilul meu este stiloist, vreau s¶ spun: 
era, cînd scriam cu stiloul, acum, c¶ scriu la ma§in¶, stilul 
îmi este dactenic. Sau chiar ma§inistic. Mai în detaliu: cînd 
tr¶iesc cu Olivetta, m¶ port olivettin ; îns¶ cînd trag pe 
Olympia : olimpiot... 

Asear¶ mi-a telefonat Doru Cosma - o s¶ ne întîlnim, la 
sfir§itul s¶pt¶mînii care a început. 

£i... Victor Babiuc. C¶ el e la Paris §i c¶ el vrea s¶ ne 
vedem. L-am întrebat dac¶ are ceva s¶-mi comunice. Nimic. 
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- Nici eu, zic.
- Te rog s¶ m¶ ier∞i, zice Victor.

Pentru Nistria : 
ïn timpul iernii, cînd ninge, cînd e zloat¶: cum facem, ca 

eolienele s¶ nu se încarce cu z¶pad¶, cu ghea∞¶ (§i, în final, 
s¶ se opreasc¶, sloi) ? Stropindu-le, dîndu-le cu ulei; ori cu 
glicerin¶. Ideal ar fi s¶ fie acoperite cu un strat de ceva care 
s¶ nu permit¶ aderarea z¶pezii, a apei, deci a ghe∞ii. 

Miercuri, 24 noiembrie 1993 

Nici n-am b¶gat de seam¶ cînd s-au f¶cut dou¶ luni de 
cînd am început aceast¶ parte a jurnalului (în 23 septembrie). 
Tot aniversînd, tot aniversînd ani, decenii, n-am mai 
perceput lunile. 

Ieri a telefonat de la Oradea Florin Ardelean: ca s¶-mi 
dea o veste bun¶... Au s¶ scoat¶ volumul de scrisori: el (Fl. 
A.) culege la computer, Laszlo face rost de hîrtie... Toate 
bune §i frumoase, am zis, sunt impresionat de disponibili-
tatea lor - dar are s¶ fie posibil ? Cic¶: da. Atît c¶ au s¶ fie 
sili∞i s¶ scoat¶ dou¶ volume... 

Pentru transportoare am optat definitiv (!) pentru 
eoliana cu ax orizontal, dubl¶, în T. Cea mai simpl¶, este 
orientabil¶, prin cablu (pe un transportor fiind trei eoliene), 
comandat din cabina de pilotaj : în func∞ie de vînt (cel din 
fa∞¶ este... nociv, cauzabil, deci în cazul acesta eolienele sunt 
orientate cu axul pe direc∞ia fa∞¶-spate) ; cînd bate din spate 
este cel mai bine: se desf¶§oar¶ toate pînzele: se a§eaz¶ T-ul 
perpendicular pe vînt; cînd este lateral, atunci în func∞ie de 
direc∞ie, de for∞¶, se orienteaz¶ eolienele : s¶ ia vînt, dar 
acesta s¶ nu opreasc¶ transportorul... 

Duminic¶, 28 noiembrie 1993 

ïn zilele din urm¶ (25, 26, 27 §i 28) n-am scris aici. Am 
avut alte trebi : 

1. am trimis replica la scrisoarea Gabrielei 
Adame§teanu, publicat¶ în 22 (de§i proposta mea ap¶ruse în 
Timpul din Ia§i) ; 

2. am primit ultimul num¶r (10) din Vatra, cu dou¶ 
(prea) elogioase texte. despre Culoarea..., în edi∞ia de la 
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Familia, semnate de Cornel Moraru §i un altul (doar prima 
parte, dup¶ cum se anun∞¶), al lui Virgil Podoab¶ - despre, 
a§a, în general; i-am trimis §i lui Cistelecan o copie dup¶ 
scrisoare, dac¶ vor s¶ o publice... ; 

3. i-am scris lui Florin Ardelean, dup¶ telefonul lui de
acum cîteva zile; 

4. mi-a scris Angela Goma de la Orhei: numai necazuri.
“ïntre timp”, am corectat cele vreo sut¶ de pagini din 

jurnalul de fa∞¶, fotocopiate (înainte de 23 septembrie ‘93, 
cînd am început aceast¶ felie). 

A§a c¶ am fost (bine) prins. 
Tot corectînd - ortografia - mi-am dat seama c¶ cel mai 

bine pe lumea asta (bine, nu neap¶rat drept, acela decurge...) 
este ca, atunci cînd faci ca mine, adic¶ te apuci s¶ copiezi file 
de jurnal de acum doi-cinci-zece-dou¶zeci de ani, s¶ le la§i 
ca atare, f¶r¶ s¶ modifici fapte trecute, în func∞ie de umori 
prezente. A§a am f¶cut cu Jurnalul de iarn¶ introdus în 
Culoarea curcubeului (pentru 1977) ; a§a am f¶cut pentru 
Jurnalul de c¶ldur¶ mare, din iunie-iulie 1989 - f¶r¶ s¶ 
“aranjez” decît cronologia, nu §i... istoria marilor-lupte-de-
la-Iazul-Mic... A§a fac §i acum, de§i nu o dat¶ mîna mi-a 
plecat singur¶ (ca Gabrielei Adame§teanu.) întru corec∞iunea 
“necesar¶”. Eu, nefiind Gabriela (se va fi v¶zînd cu ochiul 
liber, nu ?) §i nici ¢epeneag - cel care, în multe din frag-
mentele din Jurnal publicate în România literar¶ “aducea la 
zi” mai cu seam¶ ∞epenegismele, adic¶ r¶fuielile cu Monica-
Virgil §i cu mine. 

Nu, domnule. Ca §i cu minciuna, în general, §i aceasta, 
special¶, a jurnalului-scris-post-festum (ceea ce face din el 
un volum de Memorii, nu un Jurnal): pentru mine e prea 
obositoare; dac¶ am min∞it o dat¶, trebuie s¶ ∞in minte 
minciuna ini∞ial¶, ca s¶ pot ajusta posteriorul în func∞ie de 
anteriorul tocmai ajustat. ¢inerea mea de minte cît¶ este 
trebuie s¶-mi slujeasc¶ la ∞inerea-de-minte a adev¶rurilor, nu 
a minciunilor.. 

Asta, în primul rînd: chestie de comoditate, de fug¶-de-
efort (efortul de a ∞ine minte minciuna-prim¶). 

ïn al doilea rînd: oricît de straniu ar p¶rea (§i, uneori, 
este !), de cele mai multe ori prima impresie este cea bun¶. 
Mai cu seam¶ despre oameni, fiindc¶ ac∞iunile lor sunt atît 
de haotice, atît de nera∞ionale, încît nici ei în§i§i (dac¶ s-ar 
întreba) n-ar §ti r¶spunde care ac∞iune, chiar gre§it¶ fusese 
deliberat¶ §i care fapt¶ bun¶ fusese... incon§tient¶... 
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Dar bineînteles c¶ “anume chestii” scrise în urm¶ cu 
doi-cinci, §apte ani, le-a§ scrie, acum, “altfel” ; ori deloc. Dar 
cum eu nu (mai) sunt un membru social (al societ¶∞ii) - era 
cît pe ce s¶ zic : cum, pentru mine, nu mai exist¶ societate... 
- nu am cu ce, cu cine m¶ confrunta, verifica, m¶sura. Ca s¶
nu-i ofensez pe cinsti∞ii majoritari, accept: eu sunt ne-om, 
ne-membru. Ei, tocmai din aceast¶ pricin¶, “rela∞iile sociale” 
ale mele cu împrejur¶torii sunt, în fapt, rela∞ii jucate, 
mimate, simulate: sunt singur pe scen¶, dar cum mi-e fric¶ 
de singur¶tate, dialoghez cu “cel¶lalt” ; tratez cu “altul” - în 
fapt, cu mine. 

Or - a§a cred eu - dac¶ po∞i tri§a în rela∞iile cu altul, nu 
te po∞i în§ela pe tine însu∞i. 

Fire§te: literatura este un joc, jurnalul o joac¶... Da, dar 
pentru mine, jocul e de-a serioaselea (ca al actorilor, în 
române§te; ca în fran∞uzescul jeu, interpretare la un instru-
ment). Iar dac¶, singur cum sunt, m¶ apuc s¶ tri§ez §i cu 
mine, la oglind¶, chiar c¶ nu mai am nici un reper - nici în 
timp, nici în spa∞iu, nici în via∞¶. £i pentru c¶ scotocim în 
c¶utare de pretexte de veselie: uneori, cînd dau peste o 
judecat¶ (despre cineva anume) pe care n-a§ mai scrie-o, azi, 
pe hîrtie, în loc s-o §terg, s-o modific în func∞ie de toana mea 
din acel moment, zic (în timp ce cheltuiesc jum¶tate din 
energia-mi vital¶, ca s¶-mi frînez mîna plec¶toare întru 
corectuire) : 

«Dom’le, dar orb-naiv-prost-idiot (la alegere) mai e§ti!» 
Necazul este - fiindc¶ un necaz tot exist¶ - urm¶torul: 

dac¶ în fapte (mai limpede: în interpretarea lor) mult mai 
pu∞ine s-au dovedit ulterior mai rele (decît crezusem §i 
scrisesem), în privin∞a oamenilor. 

Aici este un adev¶rat dezastru. Dintre oamenii pe care îi 
pomenisem în scris acum zece-cincisprezece ani (sau doar 
cu dou¶-trei luni înainte de 22 decembrie ‘89) §i-i pome-
nisem de bine - oricum : de ne-r¶u - n-a mai r¶mas, în 
picioare, practic, nici unul. Sunt silit s¶ m¶ repet, b¶be§te, 
mo§nege§te, pîn¶ la sa∞ietate, pîn¶ la scoatere din fire : 

«Singurul din genera∞ia mea care se ∞ine pe dou¶ 
picioare este Grigurcu !» 

Chiar statistic, Grigurcu se preface în catastrof¶ - vreau 
s¶ spun: cazul lui, unu al s¶u. Fiindc¶, în cazul unui total de 
milioane (în al nostru: cu basarabeni si bucovineni, ba§ca 
des∞¶ra∞ii, facem în jur de treizeci de milioane !), unu 
reprezint¶ nu excep∞ia, ci de-a dreptul: nimicul; neantul. 
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De toat¶... poezia (ini∞ial era cît pe ce s¶ zic : de tot 
hazul...) este tîrguiala lui Avraam cu Dumnezeu pe chestia 
distrugerei Sodomei: o ia de la “cincizeci de drep∞i” (care, 
dac¶ exist¶ în cetate, atunci ar proteja-o de mînia Domnului) 
; apoi scade la “cincizeci din care lipsesc cinci drep∞i” ; apoi 
numai patruzeci; treizeci, zece... Numai c¶, de§i, dac¶ 
num¶r¶m pe degete: Lot - unu; femeia lui (Femeia lui Lot) -
doi ; patru fete - §ase; din acestea dou¶ fiind m¶ritate, iat¶ §i 
doi gineri - în total opt - opt nu e zece, deci Sodoma are s¶ 
fie distrus¶; iar salva∞i n-au s¶ fie decît Lot, femeia lui §i cele 
dou¶ fete nem¶ritate... ïn fapt: trei in§i, fiindc¶ femeia, 
uitîndu-se înd¶r¶t, a fost pref¶cut¶ în stan¶ de sare. 

Asta vine asa: vas¶zic¶, dintr-un total de 10 000 de 
suflete (zic §i eu, o cifr¶, cît va fi num¶rat Sodoma la vremea 
aceea), unu-la-mie ar fi fost suficient ca s¶ salveze de la 
pieire comunitatea întreag¶ (c¶ s-au g¶sit doar opt, apoi 
numai patru - asta, adic¶ p¶catul, s¶ cad¶ pe Capul lui 
Dumnezeu) ; transpunînd : la 30 000 000 (de români) ar fi 
nevoie de 3 000 (trei mii !) de drep∞i - trei mii, cît num¶r¶ 
membrii Uniunii Scriitorilor din RSR ! Dar nu sunt - de unde 
atîta omenire româneasc¶, în plus... dreapt¶ !? Mai l¶sînd din 
pre∞, pîn¶ la “num¶rul lui Noica” : unu-la-un-milion -
adev¶rat, nu de drep∞i, ci de genii... Genii sunt, pe plaiurile 
carpate, chiar zece-la-un-milion (dac¶ nu o sut¶: ce, te pui cu 
geniul-la-români ?), dar drep∞i. 

A§a c¶ Domnul are s¶ fac¶ a§a cum f¶cuse cu dreptul de 
la Sodoma : are s¶-l scoa∞¶ §i pe Grigurcu din România §i are 
s¶ dea foc (la pu§c¶rie §i la casa de nebuni). Singura dificul-
tate: Gri§a al nostru nu are fete cu care, în somn, s¶ se des-
fete pe ne§tiute, s¶-i procreeze pe Moab §i pe Ben-Ammi. 

Mar∞i, 30 noiembrie 1993 

Ieri n-am scris, am avut alte treburi. Azi plou¶-cu-
ghea∞¶. 

Am construit un transportor canalier (!) ceva mai 
m¶ri§or, oricum, va putea naviga pe canalurile de 111 m 
l¶∞ime; lungime: 77 m, l¶∞ime: 11, în¶l∞ime total¶ (inclusiv 
flotoarele, inclusiv eolienele) : 12 m. Perfect simetric : dou¶ 
cabine de conducere §i odihn¶, a cîte 7 m, precum §i “media-
na” de 3. Ceea ce va. da o lungime de înc¶rc¶tur¶ de 2 x 30 
m. Capacitatea: 60 x 10 (l¶∞imea util¶) = 600 ; x 2,5 = 1 500;
x 3 (nivele) = 4 500 metri cubi. Nu se va indica greutatea, am 
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mai spus-o: flotoarele fac indiferent¶ greutatea. 
A propos de flotoare : acestea vor avea, pe laturi, cîte 

unul deci dou¶ - iar central 3 flotoare a cîte 7 metri lungime 
amenajate pentru a g¶zdui “motricea” §i dispozitivul de 
direc∞ionare. 

Un asemenea “gigant” (4 500 m.c.) va putea întoarce §i 
în-loc, dac¶ va fi absolut necesar, îns¶ prev¶zut fiind cu 
dou¶-capete... 

Propulsia aflîndu-se pe flotorul central, valurile provo-
cate de jetul de aer în ap¶ se vor amortiza, în flotoarele 
laterale; în continuare, pentru a neutraliza valurile §i mai 
eficace: de-a dreapta §i de.a stînga, în ultima jum¶tate a 
transportorului, se vor monta ∞ur∞uri-perdele, pîn¶ aproape 
de nivelul apei. Astfel malurile vor fi mult mai pu∞in 
“mîncate”. 

Miercuri, 1 decembrie 1993 

Am început s¶ trec pe curat Caietul Verde (jurnalul 
statornic, chiar dac¶ uitat cîte un an, doi). 

Joi, 2 decembrie 1993 

Dactilografiez din Caietul Verde (1978). 

Sîmb¶t¶, 4 decembrie 1993 

£i ieri am copiat la Caietul Verde. 
Senza∞ie stranie: de ame∞eal¶, de pierdere a orient¶rii. 

Din pricin¶ c¶ în aceea§i zi scriu timpul din 1978 §i pe cel 
din 1993. 

Mi-a scris Marian Papahagi : probabil pîn¶ la sfîr§itul 
anului voi primi exemplarul de semnal dela Patru dialo-
guri. I-am r¶spuns, mul∞umindu-i. 

Am primit scrisoare §i de la Laszlo. B¶iatul ¶sta, bun al 
dracului, este al dracului de c¶scat, de neatent (ai zice: I.I.I.). 
ïmi pune acelea§i întreb¶ri, îmi cere s¶-i r¶spund la acelea§i 
repro§uri de acum §ase luni, de acum un an. ïn primul 
moment i-am r¶spuns destul de pun¶tor-la-locu-i. Noroc c¶ 
n-am trimis scrisoarea, nici nu i-o trimit. Are el alte neca-
zuri (dac¶ §i-a pierdut banii la Caritas...) ; am s¶-i scriu o 
jum¶tate de pagin¶, f¶r¶ ∞epi §i f¶r¶... r¶spunsuri existen∞iale. 
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Luni, 6 decembrie 1993

ïnainte de prînz am copiat din Caietul Verde. De acolo 
am aflat c¶ ar exista unul... Violet, în care a§ fi f¶cut 
însemn¶ri în timpul c¶l¶toriei în USA §i Canada. M-am apu-
cat s¶-l caut §i toat¶ dup¶-amiaza am înotat în hîrtii. Caietul 
nu l-am g¶sit, în schimb am dat peste ceva pagini relatatoa-
re ale “inven∞iei” - §i de aici, un portret al lui Aurel P¶una. 

Extrem de obositor s¶ copiezi (în fapt: dup¶ atîta amar 
de timp, s¶ dactilografiezi ceea ce ai scris, cald, de mîn¶). 
Merge greu al dracului - cînd m¶ plictisesc, deschid paran-
teza, pun puncte de suspensie, închid - s¶n¶tate bun¶! 

M-am tot întrebat cum scrie Virgil Ierunca (Jurnalul 
lui, publicat, are s¶ fac¶ pîrtie în literele române§ti) : presu-
pun c¶ îl scrie de mîn¶, ca tot cre§tinul, apoi îl bate la 
ma§in¶. Nu cred c¶ îl bate la ma§in¶ direct, dintr-un motiv 
simplu: el face însemn¶rile tîrziu, noaptea, dup¶ terminarea 
vînzolelii “clandestinit¶∞ii intelectuale române§ti”, cea care 
§i acum vine la ei, frecînd pere∞ii §i pleac¶ pe burt¶, prin 
§an∞uri (asta mai zic si eu verticalitate!) ; iar ma§ina lui 
(mecanic¶) e zgomotoas¶ §i nu se face s¶-§i deranjeze 
vecinii. Sau, la ei, se face s¶-∞i deranjezi vecinii? La noi, iat¶, 
nimeni nu mi-a atras aten∞ia c¶ ∞¶c¶nesc, dar în zile de lucru 
încep a ma§inà numai dup¶ ora 8 ; duminica §i sîmb¶ta §i 
s¶rb¶torile, dup¶ 9. A§a. 

S-ar putea s¶ dea la dactilografiat - de regul¶, Rodica 
Iulian face treaba asta: ea a dactilografiat toate volumele 
Monic¶i (cu excep∞ia Undelor scurte, prima edi∞ie), apoi 
Agende-le lui E. Lovinescu. 

£i Monica ∞ine jurnal, ca un scriitor ce este. Ea îns¶ nu a 
publicat nici un fragment, ca Virgil. Cine va muri i-l va citi. 

Miercuri, 8 decembrie 1993 

Ieri n-am notat aici. M-am încurcat în propriile-mi 
picioare: copiind C. V., m-am întins la ni§te fragmente de 
proz¶ g¶site. Pîn¶ la urm¶ am renun∞at: s¶ scot la cap¶t 
jurnalul, dup¶ aceea vom mai vedea. 

Am uitat s¶ notez: vinerea trecut¶ a trecut pe aici Doru 
Cosma. Ieri mi-a telefonat (de la Paris) pictorul Dreptu. Are 
s¶ treac¶ pe aici într-o zi. 
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Joi, 9 decembrie 1993

Din ce în ce mai obosit, mai dezorientat de naveta între 
dou¶ timpuri (doi timpi ?), nu doar gramaticali/e. Copiez, în 
continuare, mai scurtez, mai omit, mai degrab¶ din lene decît 
din grij¶ de ne-repeti∞ie. 

Vînt puternic. Toat¶ noaptea au cl¶n∞¶nit obloanele, s-au 
zb¶tut u§ile în l¶ca§uri. De parc¶ am fi la echinoc∞iul de 
prim¶var¶ (mai ales c¶ e cald) §i nu la solstitiul de iarn¶. 

M-am programare la doctor. Pentru 17 decembrie. (…) 

Vineri, 10 decembrie 1993 

Comisarul de cartier mi-a trimis o convocare pentru... 6 
decembrie. Am primit-o ieri, 10. M¶ someaz¶ “pentru ultima 
oar¶”. 

Ioana Cr¶ciunescu se duce în România. Ne-a povestit 
(bine !) apari∞ia pe scena spectacolului cu “filozofia în 
budoar” a lui M¶m¶lig¶: 

Omul î§i c¶uta nevasta, în sal¶, dup¶ începerea 
spectacolului; pe întuneric, nu a observat c¶ ajunsese pe 
scen¶, a v¶zut un scaun, s-a a§ezat. Nu l-a p¶r¶sit pîn¶ la 
urm¶ (de altfel era ultima scen¶: cea cu mama...). Spectatorii 
vor fi crezut c¶ M¶m¶lig¶ al nostru este însu§i autorul: 
Marchizul de Sade... 

Sîmb¶t¶, 11 decembrie 1993 

Continuu dactilografierea Caietului Verde. Obositor, 
respin-g¶tor, dezorientator. Schizofrenie: scindarea persona-
lit¶∞ii, iar ca urmare: doi eu... ïn ceea ce fac eu, “personali-
tatea” r¶mîne întreag¶, îns¶... tras¶, sfîrtecat¶ între doi timpi 
(dou¶ timpuri). Am momente de intens¶ suferin∞¶. 

[…] 
Duminic¶, 12 decembrie 1993 

Am terminat anul 1988. I-am dat §i Anei s¶ citeasc¶ ce 
am copiat. Impresie puternic¶ §i asupra ei. “Trecutul” nostru: 
îl... supravie∞uisem, eu îl consemnasem, apoi îl ascunsesem 
repede-repede, ca s¶ nu ne fac¶ s¶ suferim. 

Ana (pentru a cîta oar¶?): «Cum de-om fi rezistat?» 
Eu m¶ întreb: om fi rezistat sau doar am îndurat, ca 

românii ? Mai am, mai am de copiat. 
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Ana, mai cre§tin¶ decît mine mi-a cerut s¶ suprim 
aluziile prea “t¶ioase” la adresa Monic¶i. A§a am s¶ fac. 

Miercuri, 15 decembrie 1993 

Copiez, în continuare. Suferind. £i nu m¶ consoleaz¶ 
faptul c¶ “§i anul trecut §i acum doi ani §i trei §i de când m¶ 
§tiu eram tot a§a: s¶rac”. Deloc, deloc. 

Joi, 16 decembrie 1993 

Domnule! S¶ vezi ce istorie! 
Adineauri (la orele 21,30) telefoneaz¶ D-na Florica 

Dimitrescu-Niculescu. Dup¶ ce schimb¶m cîteva cuvinte, 
îmi spune (bucuroas¶ !) c¶ mi-l trece la telefon pe un bun 
prieten de-al meu - dar nu-mi divulg¶ numele aceluia... 

M¶ tot întrebam cine poate fi - ei bine: Pruteanu ! 
Care - min∞ind - pretinde c¶ ne-am fi cunoscut... “acum 

dou¶zeci de ani, pe trotuarul de la Ana Ip¶tescu”... 
Eu tac. El zice: 
«Cînd ne întîlnim? C¶ eu nu stau mai mult de...» 
«Niciodat¶», zic. 
«Cum ?» face Pruteanu grozav de uimit. «Pot s¶ §tiu de 

ce ?» 
«Pentru c¶ ai scris porc¶rii despre Monica Lovinescu.» 
Individul întreab¶ unde, cînd; îi spun: în România 

literar¶ din februarie 1991, cronica despre Unde scurte... £i 
ce-mi replic¶: 

«Bine! dar Doamna Lovinescu mi-a fixat întîlnire 
pentru...” 

Am spus c¶ o prive§te pe Doamna Lovinescu, i-am cerut 
s¶ mi-o dea la telefon pe Doamna Dimitrescu. I-am spus: 
dac¶ §tiam cine e “prietenul” nu acceptam s¶ vorbesc. Ea 
întreab¶ de ce, îi spun §i ei : Pruteanu a scris porc¶rii, §i-a 
permis s¶ fac¶ umor à propos de mama Monic¶i Lovinescu, 
moart¶ în închisoare, aruncat¶ la groapa comun¶... 

D-na Dimitrescu a zis c¶ Monica îl prime§te... 
«Doamna Lovinescu e cre§tin¶, eu nu sunt!» 
ïn via∞a mea nu mi-a p¶rut bine, ca acum, dup¶ ce am 

urlat la careva! Drept care Ana a încercat s¶-i telefoneze 
Monic¶i, s¶ repare ceva-cumva : doar ma§ina de r¶spuns... 

Am copiat mult din Caietul Verde. Adineauri (de asta 
am §i trecut la jurnalul la zi) am ajuns la pagina 139 din C. 
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V., 200 în cap din cele dactilografiate. 
Sunt n¶ucit nu doar din pricina... lucrului, ci §i a... 

schimb¶rii fuselor decenale... (am ajuns la anuale). S¶ nu uit: 
dup¶ ce i-am spus de ce nu-l primesc, Pruteanu a b¶gat de 
seam¶: 

«Dar nimeni nu mi-a spus nimic din ce-mi spune∞i...» 
Am subliniat, ca s¶ marchez acest adev¶r. Deci: 

Pruteanu scrie în România literar¶ o cronic¶ de-o pagin¶ de 
revist¶, în care o ia foarte de sus pe Monica Lovinescu §i-§i 
îng¶duie “spirite” pe seama Ecaterinei B¶l¶cioiu, dar 
nimeni din cei ce au citit nu i-a zis nimic. De ce? 

1) N-au citit decît începutul §i sfîr§itul; 
2) Au citit, dar nu i-a §ocat luarea peste picior a 

autorului Undelor scurte de marele umorist Pruteanu; 
3) Au b¶gat de seam¶ “umorul”, dar... le-a convenit (ce, 

Monica Lovinescu s¶ fie intu§abil¶ ?); 
4) Le-a chiar pl¶cut compara∞ia cu Mario del Monaco, 

ce, ne interzice s¶ rîdem? Rîdè∞i, tovar¶§i ! H¶-h¶-h¶ !; 
5) Monica îns¶§i n-a scos o vorb¶, de§i mie mi-a 

povestit cum îi povestise lui Manolescu, «îns¶ numai ce era 
în leg¶tur¶ cu mama». 

Iar dac¶ lucrurile stau a§a, de ce m¶ mai indignez eu ? 
Vas¶zic¶ zbier la Manolescu, în februarie 1991, în plin 

Salon al C¶r∞ii, la Le Grand Palais - timp de vreo cincispre-
zece minute, în prezen∞a (jenat¶, mie-mi spui ?) a Monei 
¢epeneag, a Mariei-France Ionesco, a Marianei Vartic, a lui 
Mircea Martin, Vasile Igna, Eugen Negrici... f¶cîndu-m¶ de, 
cum se spune în Ardeal: minune, dar nu se ∞ine minte 
motivul - redus, atunci, la binomul: Manolescu-Lovinescu! 

Ce bun eram eu pe vremuri! Ce folositor la casa omului! 
Se burzuluia ¢epeneag împotriva “Ieruncilor” (a§a le 

zice el) ?- Goma la datorie, s¶ apere el cauza dreapt¶, încît se 
sup¶r¶ §i el pe ¢epeneag, Monica îns¶ continu¶ rela∞iile 
“intelectuale” cu agresorul, ba chiar §i trateaz¶ cu el tratate 
(vezi întîlnirea de dup¶ “complotul” din vara lui ‘89); 

Spunea porc¶rii T¶nase despre Monici ? Hop §i Goma 
(din urzici) s¶-l pun¶ la punct pe ¢on∞u : provoac¶ invitarea 
Monicilor pe platoul de televiziune la emisiunea celebr¶ 
“Droit de reponse” a lui Polac (prima lor apari∞ie la televi-
ziune), dar imediat dup¶ aceea Monica trateaz¶ cu acela§i 
T¶nase pentru emisiuni la E.l., m¶ “convinge” §i pe mine s¶ 
particip, «ca s¶ nu afle Eugen Barbu c¶ noi ne cert¶m»; 

Erau amenin∞a∞i Monicii de noua politic¶ a lui Vlad 
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Georgescu ? Hop §i Goma, periclitîndu-§i propria candida-
tur¶ la o c¶c¶cioas¶ de colaborare (ceea ce s-a §i întîmplat!), 
ca s¶ apere “cauza”; 

¢epeneag §i Breban §i Brie vor s¶ constituie o Uniune a 
Scriitorilor ? Monica strig¶: «Complot !», iar Goma (printre 
al∞ii) sare în ajutor, se ceart¶ cu Sorin Alexandrescu §i cu 
Alain Paruit, dar Monica “trateaz¶” cu “r¶ii-comploti§ti”. 

Ca s¶ rezum (mînios) : de fiecare dat¶ cînd Monicii erau 
ataca∞i §i pretindeau c¶ ei în§i§i nu se pot ap¶ra - cine se 
pomenea s¶rind la baionet¶? Goma. ïns¶ cînd Goma era 
atacat, Monicii nu scoteau un cuvînt - de curînd Monica a 
spus c¶... m¶ ap¶rase §i ea de Breban. I-am r¶spuns: nu m¶ 
ap¶rase de niciun Breban, eu îl ap¶rasem pe Nego, îi 
ap¶rasem pe ei de atacurile lui Breban §i ale lui ¢epeneag, 
m¶ ap¶rasem pe mine; interven∞ia ei din România literar¶, 
fire§te, vorbea de bine §i de mine, îns¶ era un r¶spuns la 
soma∞ia lui ¢epeneag de a aduce “anumite clarific¶ri” §i nu 
ini∞iativ¶ de ap¶rare a mea. 

A§a cu Manolescu în general, cu Pruteanu în particular. 
Goma se indigneaz¶, Goma gesticuleaz¶, Goma scrie în 
dreapta, în stînga, d¶ în “r¶i”, în cuplul Manolescu-Pruteanu, 
indignat de atingerea memoriei mamei Monic¶i Lovinescu -
iar fiica Ecaterinei B¶l¶cioiu-Lovinescu nu zice nimic : în 
primul rînd pentru c¶ «nu se face, fiind vorba de mama»; în 
al doilea, de ce s¶ zic¶ ea, cînd zice (§i înc¶ sonor!) Goma? 
Iar acum, culmea! Pruteanu va fi primit de Monica, a§a, s¶ 
stea ei de vorb¶, ca între litera∞i... 

Am spus c¶ Pruteanu - pe când îl probozeam de mama 
focului - mi-a comunicat dorin∞a lui «de a face o carte de 
dialog - ca cea cu Petru Dumitriu»? Voi fi uitat - dac¶ m-am 
concentrat numai la ap¶rarea Monic¶i Lovinescu… 

ïn ziarul Lumea liber¶ de la New York (ultimul num¶r 
sosit), Cornel Dumitrescu m¶ ap¶r¶ de Derdena. Mihai Stere 
(nu §tiam c¶ îl cheam¶ §i Stere !) Derdena, colegul meu de 
pu§c¶rie, m¶ atac¶ §i pe mine în Cuvîntul românesc din 
Canada. Mihai-Bezn¶ (a§a îi ziceam, datorit¶ inteligen∞ei 
sclipicioase, ai fi zis c¶ dialoghezi cu bâta unui cioban 
macedonean) Derdena m¶ face “colabora∞ionist”, “fricos ca 
un iepure”... 

Vineri, 17 decembrie 1993 

Azi la prînz: telefon de la Monica - voia s¶-i r¶spund¶
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Anei care i-a l¶sat “mesajul” cu Pruteanu. C¶ da, urmeaz¶ s¶ 
stea de vorb¶. Foarte bine, am spus. Eu nu stau de vorb¶ cu 
javre ca Pruteanu. 

Monica a zis c¶ ei stau (de vorb¶). 
Fiecare cu statul lui. 

Sîmb¶t¶, 18 decembrie 1993 

Ca de obicei, Monica îmi telefoneaz¶ cu un pretext - nu 
conteaz¶ pretextul, iat¶ motivul: s¶-mi spun¶ c¶, la Piatra 
Neam∞, ea m-a ap¶rat de atacurile “individului din sal¶” ; 
«probabil acela§i cu cel care semneaz¶ în Cuvîntul 
românesc». 

Am zis c¶... pîn¶ acum nu-mi dezv¶luise acest episod 
(cum m-a ap¶rat de cel ce m¶ ataca, pe chestia lui socru-meu 
§i a so∞iei; ea, Monica cerîndu-i aceluia s¶ nu mai pun¶ 
asemenea întreb¶ri, fiindc¶ nu-i r¶spunde). Apoi am zis c¶ 
numele semnatarului articolului mi-e cunoscut: Derdena, 
coleg de celul¶, la Jilava - dar nu cred c¶ e unul §i acela§i cu 
cel de la Piatra Neam∞ (Monica zisese c¶ acela era “foarte 
b¶trîn”, or Derdena este de vîrsta mea §i cum eu m¶ consider 
june-tân¶r). 

Am mai zis: pe linia Derdena (care-i rud¶ cu Bacu) ; 
certamente prin Bacu a ajuns la C.R. Dup¶ obicei, Monica 
prime§te orice afirma∞ie a celuilalt prin : «Nu-i adev¶rat !» 
Spunînd de vreo trei ori, am întrebat-o dac¶ §tie c¶ nu-i 
adev¶rat. 

«Nu, dar nu cred» 
«V¶ spun eu, care am avut de-a face cu Bacu» 
«Nu cred ! Nu-i adev¶rat !» 
«Ce anume nu-i adev¶rat, doamn¶ ?», am întrebat-o. 
«Nu §tiu ce anume, oricum nu cred c¶ Bacu...» 
«Eu nu v-am comunicat ce crede∞i dumneavoastr¶, v-am 

anun∞at ce §tiu eu !» 
«Da, dar eu nu §tiu - adic¶ nu §tiam...» 
Ne-am oprit aici. Trebuia s¶ nici nu fi pornit. 

Duminic¶, 19 decembrie 1993 

La prînz, la televizor, la “L’heure de vérité”, invitat a 
fost Arhiducele Otto de Habsburg. Ca de obicei: foarte-foar-
te bun. Iar despre situa∞ia actual¶ a României a vorbit ca unul 
de-al nostru (ba nu: ca mine, nemaifiind sigur pe-“ai 
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no§tri”...). 
Filip urm¶rise emisiunea de la început, într-un fotoliu. 
La un moment dat, observ c¶ parc¶... plînge. ïi înal∞ 

capul plîngea! Ditamai g¶liganul de 18 ani §i ceva, de 1,78 
în¶l∞ime! Am crezut (deh, p¶rinte...) c¶-i intrase fumul de la 
papiros în ochi - da de unde! Cînd l-am întrebat ce are dragu-
tatii, dragu-tatii a r¶spuns, bocind, ca la cinci-§ase ani : 

«A§a vreau s¶ m¶ duc §i eu în ∞ara mea...» 
Pîn¶ §i el are o ∞ar¶, undeva, departe ; chiar §i el are 

nevoie s¶ se duc¶ acolo unde s-a n¶scut, unde s-au n¶scut 
p¶rin∞ii lui §i p¶rin∞ii p¶rin∞ilor lui. 

ïn primul moment, Ana voise s¶-l bruftuluiasc¶ : 
co§cogea m¶garul §i plîngea “ca o Madeleine”? £i pentru ce: 
pentru c¶ nu poate s¶ mearg¶ în România, în Ro-mâ-ni-a, 
domnule ? 

I-am f¶cut semn s¶ nu-i zic¶ nimic. De altfel emisiunea 
se terminase, am putut s¶ ne ded¶m la tot felul de 
diversiuni... 

Ana mi-a cerut s¶ citeasc¶ partea a II-a (“parte” numai 
în m¶sura în care se afl¶ în alt dosar...) din ce copiasem 
(Caietul Verde). I-am dat-o. A citit toat¶ dup¶-amiaza (f¶r¶ 
ultimele 23 de pagini pe care tocmai le dactilografiam). 

Dup¶ ce a citit, a spus-întrebat - ceea ce §tiam, dar nu 
credeam s¶ se re-repete: 

«Chiar a§a am tr¶it noi ?» 
Eu trecusem prin asta pe cînd copiam Caietul Verde. 
«Se pare c¶ chiar a§a», am zis. 
Desigur, nu era vorba s¶ fi aflat, acum, în preajma 

Cr¶ciunului 1993, anume fapte - pe care ea s¶ nu le fi §tiut; 
ori s¶ ; le fi reamintit. Nu este vorba de “întîmpl¶ri”, ci de 
stare; starea noastr¶ a fost §i devine din ce în ce mai... a§a. 

Ciudat, am v¶zut noi lucruri si mai oribile - la al∞ii; în 
ceea ce ne prive§te, am trecut prin împrejur¶ri dramatice 
(dac¶ nu de-a dreptul tragice). Da, îns¶ una e s¶ înfrun∞i un 
du§man, o amenin∞are teribil¶ (povestea cu bomba, apoi cu 
otrava...), dar care devine, vrei-nu-vrei : eroic¶, recompensa-
torie; §i cu totul altceva s¶ te tîr¶§ti în starea de s¶r¶cie, de 
mizerie, de lipsuri, de neputin∞¶ de a facilita m¶car copilului 
strictul necesar (o bluz¶, o pereche de bocanci, cî∞iva franci 
cu care s¶ ias¶ la întîlnire cu o fat¶ §i s¶ bea o cafea). 

Asta e... a§a-ul. De care nu te po∞i plînge: cui, dac¶ 
aproape to∞i cei din jur sunt ca noi? Neamurilor din 
România? - avem §i noi un neam, m¶tu§a Anei: Luiza 
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N¶vodaru. Dar ea trebuie s¶ §tie c¶, dac¶ nu suntem plini de 
bani, cel pu∞in avem strictul necesar... 

Da, da. Asta este cu a§a. 
A§a a§a am tr¶it, a§a o s¶ (mai) tr¶im, pîn’ ce-om muri. 

Ora 19,41: am terminat de dactilografiat Caietul Verde! 
Cele 170 de pagini ale caietului, scrise m¶runt de mîn¶, 

cu stiloul, s-au pref¶cut în 262 de pagini dactilografiate. 
Acestora li se adaug¶, în fapt: le “împ¶neaz¶” - cele 107 
pagini direct dactilografiate la timpul “prezent” acela, în 
total: Jurnal pe s¶rite va avea 369 de pagini. 

S¶ rezum: Jurnalul va fi alc¶tuit din : 
1. Jurnal pe s¶rite (1978-1993, iunie) : 370 pagini. 
2. Jurnal de c¶ldur¶ mare (iunie-iulie 1989) : 365 

pagini. 
3. Jurnal de noapte lung¶ (septembrie 1993, pîn¶ la cît 

o fi). 
Primele dou¶ sunt complet scrise (r¶mîne de fotocopiat 

dactilograma Caietului Verde) ; acestea totalizeaz¶ 735 de 
pagini. Din al treilea am scris pîn¶ acum 283 (total: 1 018 
pagini). 

Sunt §i eu istovit de trecerea prin via∞a-în-exil. 
Taman în ziua de solsti∞iu (21 decembrie) sunt convocat 

la comisarul de poli∞ie al cartierului, tot pentru neplata 
chiriei. 

Mar∞i, 21 decembrie 1993 

Ieri nu am notat nimic. Obosit §i derutat. 
Copierea Caietului Verde m-a z¶p¶cit nu numai în 

privin∞a timpului, ci §i a faptelor consemnate : apucîndu-m¶ 
de Jurnalul de noapte lung¶ (îl anun∞asem mai devreme §i 
va intra în alt¶ sec∞iune), povestisem, din trecut, lucruri înc¶ 
ne-povestite... A§a credeam atunci, fiindc¶ uitasem (ei, da !: 
uitasem) c¶ unele dintre ele fuseser¶ scrise întru-un “jurnal” 
(foarte pe s¶rite) dintr-un caiet cu coperte verzi. 

£i din acest motiv: re∞inerea de ieri (de§i mai mult a fost 
oboseala; lehamitea). 

A§adar, iat¶-ne - pe to∞i! - la solsti∞iul iernatic (i-a§ zice: 
“Cump¶na Luminii”, dac¶ un scriitor pe care l-am cunoscut 
- era un om cumsecade - n-ar fi publicat un roman realist-
socialist-§antierist cu acest titlu - vorbesc de Nicolae Jianu). 

£i pe mine m¶ marcheaz¶ fiziologic “cump¶na” de la 21 
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decembrie. Pentru mine îns¶, data reprezint¶ nu o born¶ de 
hotar, ci un munte: un versant-de-urcat (de la 21 septembrie 
pîn¶ la 21 decembrie), cel¶lat... desigur, de coborît, oricum, 
de acolo-ncolo nu mai vorbesc... 

Pentru mine acest pisc alb-negru (mai corect negru-alb) 
este legat §i de Stalin: în 1949 fusese s¶rb¶torit, cu tam-tam 
mondial (am spus bine mondial: am v¶zut, reproduse, nu 
doar numere din L’Humanité, ci §i din Le Figaro, L’Aurore). 

Iar dac¶ zic : “decembrie 1949”, zic “Sibiu; zic: Astra ; 
zic: epurarea c¶r∞ilor (a cîta ?)”. 

Privind din unghiul jurnalului propriu-zis: dup¶ calcu-
lele mele, ar fi trebuit s¶ mor de dou¶ luni, ca s¶ împlinesc 
soarta-vîrsta tatei. ïns¶, iat¶: ieri, corectînd paginile din chiar 
acest jurnal, am observat c¶ scrisesem într-un loc: 67 vîrsta 
tatei, cînd a murit. Am vrut s¶ corectez... Am l¶sat a§a: te 
pomene§ti c¶-mi poart¶ noroc, deci am s¶ mor “abia” în anul 
2005 ! (Iar am gre§it, îns¶ cum m-am în§elat “în plus”, 
las a§a...) 

Revin la ceea ce scrisesem cu ani în urm¶ (tot în jurnal): 
deosebirea dintre jurnal §i roman: în jurnal, chiar cînd 
vorbe§ti despre viitor, faci planuri, î∞i promi∞i c¶ vei face 
una, alta - în fond, r¶mîi în prezent; viitorul din jurnal este 
un viitor-prezent: acesta; 

ïn roman, chiar trecutul “cinstit” (ziceam c¶ scriai 
roman istoric, fiindc¶ pornisem de la Thomas Mann, s¶ 
spunem: Iosif §i fra∞ii s¶i) este... viitor. Autorul (de roman) 
“trage” spre sine trecutul, apoi îl “împinge” în fa∞¶. Ceea ce 
“zugr¶ve§te” el, desigur, este un trecut, îns¶ din moment ce 
îl învie prin cuvinte; din moment ce îl dore§te (pe hîrtie 
m¶car), înseamn¶ c¶ acel-trecut-va-fi-acela-atîta-dorit. 
Trecutul din roman: acela. 

Cam a§a cumva. 
Asear¶ mi-a telefonat “o fat¶”, m¶ avertizase Monica: o 

persoan¶ recomandat¶ de o prieten¶ a ei (so∞ia lui Dinu 
Pillat) are s¶-mi solicite un interviu pentru Radiodifuziunea 
de la Bucure§ti. Monica §tia c¶ nu dau nici Radioului, nici 
Televiziunii de stat - o avertizase pe acea persoan¶... 

Care îmi telefoneaz¶ ; spune ce este: «redactor la radio, 
emisiunea cu temni∞ele comuniste» - dar nu-§i spune 
numele. Nu i l-am cerut, am crezut c¶ are s¶ mi-l spun¶ 
singur¶, mai tîrziu. 

A§adar, mi-a spus ce dore§te, ad¶ugînd c¶ §tie de la 
“Doamna Monica” ce r¶spund la astfel de invita∞ii, eu i-am 
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r¶spuns c¶, într-adev¶r: nu dau interviuri Radioului de stat... 
ïns¶, dac¶ dore§te s¶ st¶m de vorb¶, f¶r¶ înregistrare, este 
binevenit¶... Persoana a regretat c¶…“nu pot” (cînd eu nu 
folosisem acest termen, care presupune o ne-l¶sare din 
partea cuiva...), n-a r¶spuns la invita∞ia mea (de a ne vedea §i 
tr¶nc¶ni), a spus bun¶-seara §i gata. 

Persoana: se sim∞ea: foarte bine crescut¶ §i n-am nici un 
motiv s¶ cred c¶ nu ar fi §i un bun redactor la radio (mai sunt 
convins: e de§teapt¶, talentat¶ - mai §tii: poate chiar genial¶). 

Numai c¶ aceste calit¶ti native au fost (vor fi fost) 
umbrite de... defectele cî§tigate : 

1. Spunerea numelui, prezentarea...
Românul evit¶ s¶-§i spun¶ numele (mai bine s¶ nu se 

§tie, ca s¶ nu se trezeasc¶ în cine §tie ce încurc¶tur¶...) ; tot 
evitînd s¶ §i-l rosteasc¶ (numele, de el este vorba, de acel 
ceva care nu doar nume§te, ci face-s¶-fie), uit¶... - a, nu §i 
l-a spus? Cine §tie la ce se gîndea - desigur: Cutare! 

Chestiunea derivat¶ din caragialiana “a o da anonim¶” 
este perfect adev¶rat¶ - dar par∞ial¶. Desigur, legendar¶ (§i 
cunoscut¶ §i dincolo de hotare) este frica româneasc¶ (s¶ fie 
întreba∞i turcii, ungurii, nem∞ii, bulgarii - nu manualele 
noastre §colare, cele pline de “vitejie”, de, “bravur¶”, de 
“ca-la-M¶r¶§e§ti’’), dar si sora ei bun¶ - la§itatea. Românul 
este foarte “curajos în familie, între patru ochi - îns¶ cum 
iese “afar¶”, cum o d¶ anonim¶! Fricos, la§, de la ne-asu-
marea propriilor fapte (lumea lui Caragiale - «Aibi curaj ca 
mine: o d¶m anonim¶ !»), în ultimii cincizeci de ani 
Românul a trecut în lumea lui Orwell : denun∞, raport, not¶ 
informativ¶, caracterizare (punere-bine) - evident, sub ∞olul 
anonimatului. 

Dar mai este ceva. O dat¶ cu încheierea “perioadei 
eroice” în care românii (unii dintre ei) au chiar rezistat 
comunismului, ocupantului sovietic - §i care, în ochii mei 
dureaz¶ pîn¶ în 1964, anul decretului de amnistie -, a urmat 
o etap¶ euforico-dezn¶dejdic¶ - altfel confuz¶ (în mare 
1965-1968 - unii merg pîn¶ în 1971, la revolu∞ia cultural¶ 
ceau§ist¶). Oricum, dac¶ “înainte” era o deosebire net¶ între 
buni §i r¶i, între noi §i ei, încetul cu încetul aceast¶ “luare-
mecanic¶” (dup¶ expresia lor) nu s-a mai... luat. Foste victi-
me §i actuali c¶l¶i, f¶r¶ s¶ se fi în∞eles, aplicau aceea§i lege: 
a “secretului” - în general, în particular a numelui... Fosta 
victim¶ într-atît de traumatizat¶ devenise, încît nu voia s¶ i 
se §tie numele adev¶rat - din pricina lui suferiser¶ fiii, 
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nepo∞ii, verii, fra∞ii, cumna∞ii “purt¶torului principal”. De 
cealalt¶ parte a §an∞ului - tagma c¶l¶ilor: ei de la început (hai 
s¶ spunem, cu îng¶duin∞¶: din 1948-49, de la înfiin∞area 
Securit¶∞ii) fuseser¶ obliga∞i, prin regulamentul lor 
(interior!), de a-§i “feri” numele de urechile du§manului-de-
clas¶ : unii primiser¶ chiar alte nume, cei mai mul∞i 
r¶m¶seser¶ cu ale lor - dar... “s¶ nu se §tie”. 

La c¶l¶i nu s-a înregistrat nici o schimbare calitativ¶ în 
“secret”, în schimb, victimele... Dac¶ “înainte”, de-o pild¶, 
unul care se numea Mihalache, de fric¶ s¶ nu cread¶ 
tovar¶§ii de la Cadre c¶ el este nepotul (fie §i de-al cincilea) 
al lui Ion Mihalache, frunta§ul ∞¶r¶nist, §i-a schimbat nume-
le - la Sfatul Popular! - în... (Ion) B¶ie§u. Erau nume greu de 
purtat cele princiare, boiere§ti, apoi cele cunoscute ale unor 
oameni politici, scriitori, militari - considerate de comuni§ti 
“du§m¶noase”: Maiorescu, Lovinescu, Iorga (ei, da!), 
Alexianu, Goga (cu o excep∞ie de talie, ca s¶ spunem a§a : 
so∞ia sa, Veturia)... Dup¶ 1971 (în mare), unele dintre 
victime (mai exact, urma§i ai victimelor) au... sp¶lat dosarul, 
ei ori rudele lor devenind... privilegia∞i. £tiind c¶ a fi 
privilegiat înseamn¶ a mînca tu de la gura celuilalt, fire§te, 
au ∞inut s¶... nu se §tie cum îi cheam¶. Dac¶, locuind în bloc, 
numele figura pe u§¶, pe cutia de scrisori - m¶ rog, acolo da 
- dar s¶ ni-l spun¶ el, din proprie ini∞iativ¶? Doamne fere§te!
Numai cînd este obligat! 

ïnainte, în timpuri normale, §i românii se prezentau: 
Ionescu, Popescu, Niculescu... De cînd cu “persecu∞iile din 
pricina numelui” (reale!), oamenii evit¶ cît pot s¶-§i 
“dezv¶luie” numele - «Da’ ce te-ntereseaz¶ pe dumneata ?» 
te repède, dac¶ îl întrebi cum se nume§te, «Ce, e§ti de la 
Mili∞ie ?” (N-ar zice: “Securitate”, s¶-l pici cu cear¶.) 

Fire§te, cu to∞ii spunem: “Speranta României: tinerii !” 
Tinerii, da. Fiindc¶ sunt înc¶ neatin§i... 
Oare a§a s¶ fie? Cert: prin for∞a lucrurilor, tinerii sunt 

cura∞i, în m¶sura în care nu au avut ocazia (prin vîrst¶) s¶ se 
murd¶reasc¶... - iar aceast¶ cugetare nu este chiar a lui Gîg¶. 
ïns¶ privind la cele întîmplate în România în ace§ti patru ani 
de la “revolu∞ie”, ne întrist¶m : tinerii sunt fidelii urma§i ai 
tatilor §i mamelor lor - de cum au dat de... a-pl¶ti-sau-a-nu-
pl¶ti ; de: a-fi-drept sau a-fi-piatr¶-peste-care-apa-trece..., 
m¶car procentual nu sunt mai buni (sau mai pu∞in r¶i) decît 
înainta§ii. 

Ceea ce înseamn¶ c¶ este atins¶ §i inocen∞a lor. De... 
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gene, de sfaturile de acas¶, de exemplele din familie, de la 
§coal¶, din jur... Sunt cura∞i, dar poart¶ în ei poten∞a 
compromisurilor: «Ce era s¶ fac ?», va r¶spunde cînd îl vei 
întreba de ce a f¶cut ceea ce f¶cuse (cînd ar fi putut s¶ nu 
fac¶ !). Asta în cazul c¶ se va g¶si cineva s¶ pun¶ întrebarea, 
dar nu : în România nu se mai bag¶ de seam¶ ce porc¶rii face 
vecinul - de ce? - pentru ca nici vecinul s¶ nu bage de seam¶, 
cînd va veni ocazia, porc¶ria noastr¶. 

ïn primul an calendaristic (1990), am cunoscut o sum¶ 
de români tineri - direct, pe cei ce au venit pe la mine; epis-
tolar, o bun¶ parte. Nu to∞i scriitori. Deziluzii, în privin∞a 
celor cu care am între∞inut rela∞ii mai sus∞inute - pu∞ine ca 
num¶r, dar multe ca semnifica∞ie... Am comis §i o gre§eal¶ 
(n-am nici o scuz¶, dar explica∞ii cîte vrei !) : cu unii-unele 
rela∞iile epistolare au mers atît de departe, încît prietenia s-a 
confundat cu iubirea - iar de aici pîn¶ la... contrariu n-a mai 
fost decît o jum¶tate de pas - §i s-a f¶cut... 

Probabil secretul durabilit¶∞ii rela∞iilor de pretenie §ade 
în... neangajarea total¶; în o anume distan∞¶, chiar “r¶ceal¶” 
- de§i ∞ie î∞i arde buza dup¶ un strop de c¶ldur¶...

Pîn¶ acum am r¶mas în rela∞ii constant bune cu Al. 
Cistelecan (§i prin el, cu Cornel Moraru §i cu Virgil Podoab¶ 
- eu le-am scris, îns¶ ei nu mi-au r¶spuns epistolarice§te) §i
cu Florin Ardelean. Mai agitate sunt rela∞iile cu Laszlo, dar 
înc¶ bune. 

ïn leg¶tur¶ cu “persoana” de asear¶ de la telefon. Mai 
exista un punct: 

2. A§adar am invitat-o la noi, s¶ st¶m de vorb¶. N-a
reac∞ionat, de§i am repetat. 

Ceea ce ar însemna: dac¶, venind, i-a§ fi dat interviul, 
“în acela§i pre∞” ar fi intrat §i conversa∞ia amical¶. Ba ar fi 
putut veni alt¶ dat¶ (decît interviul) ; §i nu o singur¶ dat¶: 
interviul constituia proba c¶ eu sunt de-ai lor. ïns¶ nevrînd s¶ 
dau interviu, nu sunt de-ai lor; iar ea, persoana în chestie, nu-
§i va risca situa∞ia vizitîndu-l pe Goma cel care nu vrea s¶ 
dea interviuri! 

™sta este “fondul problemei”. 
ïmi telefonez¶ Ana de la ei de la BN : a vorbit cu Lulu 

de la Bucure§ti: 22 a publicat scrisoarea mea, dar... ariergar-
dat¶ de un re-r¶spuns al Gabrielei §i avangardat¶ de un text 
liicenic. 

Lulu zice c¶ nu poate în∞elege cum de mint oamenii cu 
atîta senin¶tate. 
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Ei, da. £i dac¶ a§ zice urm¶toarele: poate c¶ “oamenii” 
n-ar min∞i cu atîta senin¶tate dac¶ nu ar fi acoperi∞i de 
Monica Lovinescu. Sunt prea dur ? ïnc¶ nu destul: 

Am aflat c¶ r¶spunsul prim al Gabrielei a fost preg¶tit 
aici, la Paris - cu Monica; iar pentru “r¶spunsul” recent, 
Liiceanu s-a consultat telefonic - tot cu Monica. 

Miercuri, 22 decembrie 1993 

Asear¶ (de cealalt¶ parte a muntelui) m-am culcat la ora 
nou¶, m-am trezit, la §ase, pe ceast¶lalt¶ parte a lui, cea 
inundat¶ de lumin¶... cresc¶toare; de o zi m¶rit¶. 

Bineîn∞eles c¶ m¶ simt mai bine (iat¶, nu am spus: mai 
pu∞in r¶u). Fiindc¶ §tiu: ziua cre§te §i are s¶ creasc¶ pîn¶ în 
21 iunie ‘94. Ieri am primit dou¶ felicit¶ri care nu con∞ineau 
doar textul comun, de ur¶ri cu prilejul s¶rb¶torilor de 
Cr¶ciun. Prima de la £i§manian - va trebui s¶-i telefonez, azi. 
A doua de la Sami Damian : zice c¶ are s¶ vin¶ încoace, dup¶ 
Anul Nou §i atunci o s¶ discut¶m despre oameni. 
S¶ vin¶, are s¶-mi fac¶ pl¶cere. 

Nu m-am dus asear¶ la comisar. Nu m-am dus. 

Joi, 23 decembrie 1993 

Abia acum, azi (23), mi-am dat seama c¶ ieri fusese 22 
decembrie! Iar eu, nesim∞itul, nimic nu sim∞isem ! 

Tulburat fiind de transcrierea Caietului Verde nu mai 
§tiu dac¶ scrisesem, aici, în acest jurnal început în 23 sep-
tembrie ‘93 (ia te uit¶: s-au f¶cut trei luni !), dac¶ scrisesem, 
ziceam, de ce nu mai scriu “fic∞iune”, din 1989. 

ïntr-adev¶r, boala, dar mai ales “remediile” (între care 
un rol capital îl de∞ine l¶sarea tutunului) - m-au descump¶nit; 
m-au poticnit. Credeam c¶ este doar o pauz¶, un r¶gaz, o 
halt¶; dup¶ ce m¶ voi fi odihnit, obi§nuit-cu-medicamentele, 
voi putea reveni la ale mele. 

N-a fost a§a. Am re-scris c¶r∞i, unele de la cap la coad¶ 
(Calidorul, Bonifacia, Sabina, Roman-intim), îns¶ nimic 
“nou” ; repetatele tentative de a începe m¶car (a începe: a 
scrie o prim¶ variant¶, nu?) romanul cu Adam-§i-Eva au 
e§uat. Iar dac¶ trece prea mult timp de la abandon, imposi-
bil¶ reluarea; luarea-de-la-început. A§a c¶ pot spune: dup¶ 
ce m-am îmboln¶vit n-am mai scris decît “nefic∞iune” 
(m¶ întreb ce chelf¶neal¶ au s¶-mi administreze b¶ie∞ii dela 
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Vatra în aceast¶ “împ¶r∞ire”...) ; articole, dialoguri, monolo-
guri. O cinstit¶ §i hot¶rît¶ trecere la persoana întîia. 

Tolstoi nu-mi este cel-mai-apropiat dintre marii ru§i, dar 
m¶ gîndesc adesea la el, în ultima vreme - cine §tie: poate c¶ 
ïnvierea s¶ fi fost “prilejul” pentru scriitor de a în∞elege c¶ 
nu-i mai merge condeiul cu atîta poft¶, cu atîta vigoare, cu 
atîta jubila∞ie (§i, fire§te: chin) ; §i c¶ deci nici nu mai are rost 
s¶ încerce. Tolstoi a început a-l c¶uta pe Dumnezeu cel de 
sus atunci cînd l-a pierdut pe dumnezeu cel de jos: pe sine 
însu§i, scriitorul; romancierul. Avea §aizeci de ani cînd a 
scris ultima carte bun¶: Anna Karenina. Peste zece ani, 
ïnvierea avea s¶ devin¶ pentru el Punerea în Mormînt - la 
§aptezeci de ani. A mai tr¶it înc¶ un bun deceniu - deci 
Tolstoi trebuie judecat ca un romancier “b¶trîn”. 

Thomas Mann : §i el romancier “b¶trîn” - tot optzeci de 
ani avea cînd a murit - atît c¶ el, cu 3-4-5 ani înainte d¶duse 
o carte mare: Doktor Faustus. 

Nu poate fi nici o apropiere între ace§ti doi mari §i 
vreunul dintre romancierii români - ba da : Thomas Mann-
Sadoveanu... 

Era cît pe ce s¶ spun c¶ to∞i romancierii români au murit 
prea devreme (Holban, Rebreanu, Preda) or, chiar dac¶ au 
mai tr¶it, comunismul i-a împiedicat s¶ scrie cum ar fi scris 
f¶r¶ constrîngeri (Camil Petrescu, Hortensia Papadat-
Bengescu...); 

A§adar, era gata s¶ spun c¶ nu poate fi vorba de vreo 
apropiere între contele Tolstoi, scriitorul care nu a fost 
obligat niciodat¶ s¶ se întrebe ce va da mîine copiilor de 
mîncare (sau ce va mînca el) - §i de-o pild¶ contemporanul 
s¶u Dostoievski; §i nici între Dostoievski §i de-o pild¶ 
Rebreanu (care totdeauna s-a descurcat - §i bine... - la 
el s¶ se gîndeasc¶ Buzura? Nu mai r¶mîne decît s¶ scrie ca 
Rebreanu). 

Las deoparte compara∞iile: m-am în§elat. 
M¶ întorc acolo de unde nu trebuia s¶ plec: §i zic a§a : 
Dac¶ Tolstoi - atît de foarte-mare (rus pe deasupra !), 

atunci cînd a sim∞it c¶ nu se mai poate, a renun∞at la scris 
(“fic∞iune”) - dar eu, un nimica-toat¶ (în minus: român) : de 
ce nu m-a§ opri la timp ? 

Cu mine îns¶ situa∞iunea §ade u§or diferit: sunt eu sigur 
c¶ “pîn¶ acum” am scris, dac¶ nu bine, atunci mul∞umitor ? 
- pentru ca, de acum încolo, s¶ spun c¶ nu mai scriu
“fic∞iune”, pentru c¶, pas¶mite, mi-ar fi secat vîna? ; 



214 P A U L  G O M A  Jurnal de Noapte-Lunga - Unde am gre§it?

izvorul?; scurt: coiul ? 
Bineîn∞eles c¶ pot spune - în jurnalul meu. 
Nici Gide (unul dintre scriitorii cei mai lucizi din cî∞i au 

fost în acest secol în Fran∞a, al¶turi de Camus) nu a mai scris 
în ultimul deceniu de via∞¶ (ba §i jum¶tate), decît jurnal. Iar 
Jurnalul lui Gide: cea mai bun¶ scriere a lui... 

Logica (§i farmecul) familiei noastre: 
Ana (mie) : 
«Filip a fost foarte dezam¶git: a vrut s¶-∞i cumpere el 

panglic¶ pentru ma§in¶...» Eu : 
«ïmi pare r¶u, nu §tiam c¶ are de gînd s¶-mi fac¶ el 

cadou o panglic¶... £i acum…?» Ana: 
«Acum: îi dai lui Filip cincizeci de franci §i-i 

mul∞ume§ti pentru inten∞ie»! 
Am schimbat panglica: nu v¶d mare diferen∞a între cea 

veche §i cea nou¶. O s¶ mai v¶d. 
Mi-a trimis Shafir o fotocopie dup¶ un num¶r din 

februarie acest an din Orizont: interviu al lui ¢epeneag. O 
∞ine pe-a lui c¶ el mi-a f¶cut numai bine, dar c¶ eu numai r¶u 
i-am f¶cut. C¶ îi sunt du§man! 

A telefonat Monica, s¶ ne felicite de Cr¶ciun §i de Anul 
Nou. Am întrebat-o dac¶ pleac¶ undeva (de telefoneaz¶ atît 
de devreme). A zis c¶ nu, dar dac¶ tot telefonase... De ce 
telefonase ? Cum, de ce : ca s¶ ne felicite! 

Sîmb¶t¶, 25 decembrie 1993 

Ieri n-am notat, am avut treab¶: am dat cu aspiratorul, 
am §ters clan∞ele, u§ile, întrerup¶toarele electrice. Ana, mai 
brav¶, a cur¶∞at buc¶t¶ria. Mare eveniment-mare: vine - de la 
Tarbes ! - Marie-Laure, prietena lui Filip. Vine mîine 
diminea∞¶, cu trenul de... Perpignan. Numai cu trenul, nu §i 
cu gara, ca s¶ facem pe culturalii… 

N-am avut noroc cu panglica nou¶: e uscat¶ - mama ei ! 
A, da : activînd - pe t¶rîm domestic - am r¶cit! Asear¶, 

la lumî-nare, la somon, am dîrdîit de-a binelea. Am luat o 
aspirin¶ §i m-am culcat (la 10 ; la 6 m-am trezit: ceva mai 
pu∞in r¶u). ïncolo? ïncerc s¶ m¶ odihnesc oleac¶. ïncerc s¶ 
nu mai fac nimic, tot f¶cînd la eoliene - le-am schimbat pe 
cele de pe “nave” : nu mai sunt cilindrice-libere (ax vertical); 
nici în T, orientabile (§i duble) : prea complicat. Am optat 
pentru cilindrice cu ax vertical - în “cu§c¶” - în captator de 
vînt : §ade ascuns¶, nu doar de priviri, ci §i de intemperii : în 
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caz de ploaie înghe∞at¶, riscul este s¶ se încarce cu§ca 
(§i plasele de sîrm¶ de la guri), dar nu va ajunge pîn¶ la 
eoliana propriu-zis¶. 

Tot pentru naviga∞iune interioar¶: am “f¶cut” un tunel: 
- în fine: proiect: unicale (monocale), dar tot va trebui s¶ aib¶
10 m diametru. Navele vor circula alternativ, într-un spa∞iu 
de 12 m, avînd rulouri de ghidaj. Necesar va fi la Corne§ti §i 
la Hînce§ti. Poate §i la Vertujeni (Nistru-R¶ut). . 

Apoi am mai “f¶cut” un pod : pentru nave, desigur! 
Acesta cu dou¶ c¶i navigabile (tot între rulouri de ghidaj 
lateral), cu “trotuare” largi de-o parte §i de alta, cu pasarele 
traversînd - pentru promenad¶... Unul va fi la Ciocîlteni, la 
traversarea R¶utului (de pe stînga pe dreapta, nu pe invers!). 

Duminic¶, 26 decembrie 1993 

Azi-diminea∞¶ a venit Marie-Laure Lacaze. Am fost 
prin§i cu totul §i o s¶ mai fim cîteva zile bune. Ce desf¶tare 
s¶ o prive§ti pe fata asta: o vezi prin ea pe mam¶-sa - care ce 
fat¶ luminoas¶ va fi fost, judecînd-o dup¶ fiic¶… 

Eu zac. ïmi prinde bine, totu§i. Muuult¶ oboseal¶ am 
mai adunat (pe mine, ar fi ad¶ugat mama). 

Luni, 27 decembrie 1993 

Asear¶ m-am culcat pe la orele zece, în diminea∞a asta 
m-am trezit la opt, §i a§ mai fi dormit, îns¶ mi-a intrat 
obiceiul în oase: am, n-am treab¶, diminea∞a m¶ scol, îmi fac 
toaleta - cît mai lung¶ (în jur de jum¶tate de or¶), apoi... 
n-am decît s¶ m¶ culc la loc, din moment ce “datoria” mi-am 
îndeplinit-o. 

Asear¶ discu∞ie nepl¶cut¶ cu Monica. Iar m-a sunat cu 
un pretext: c¶ în ‘89, cînd noi, zece scriitori, i-am ap¶rat la 
Europa liber¶ pe cei 13 scriitori din România, eu despre cine 
vorbisem? Nu cumva despre De§liu?, fiindc¶, uite, aici st¶ 
scris numele meu, dar despre ce anume vorbisem ? De aici 
m-am l¶sat tras în plasa conjuncturalist¶. N-am reu§it decît 
s¶ fiu bodog¶nitor. Mi-e ciud¶ pe mine c¶ m-am l¶sat. 
A§a-mi trebuie! Cînd sunt §i eu o dat¶-n via∞¶ politicos... 

De altfel toat¶ ziua de ieri mi-a fost rea, chiar înainte de 
convorbirea cu Monica. Am bodog¶nit, am mai dormit, iar 
am boscorodit... Se vede treaba: am devenit nu doar un mo§, 
ci o bab¶ din aceea cl¶n∞¶nitoare. Clan∞a-clan∞a! 
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Ieri n-am avut pe cine s¶ fut la cap, m-am, ca s¶ spun 
a§a, pe-mine-m¶. C¶ ce tîmpit pot fi : am ∞inut-o drept în fa∞a 
ochilor, f¶r¶ o nuan∞¶, lipsit de suple∞e, deci §i de mil¶, cum 
zisese Koestler despre Thomas Mann, gîndindu-se la 
Dostoievski. 

Nu, n-am avut “mil¶” fa∞¶ de semenii mei cei dragi (§i 
milo§i, nevoie mare) ; am lovit - cu ur¶! - (dimpreun¶ cu 
Monicii no§tri iubi∞i - pîn¶ la 22 decembrie ‘89) în Eugen 
Barbu, în P¶unescu, în D.R. Popescu, în Dan Zamfirescu, în 
Eugen Florescu, în V.C. Tudor, îns¶ dup¶ acea dat¶ ne-am... 
desp¶r∞it: eu am început s¶ dau §i în Manolescu, în Ple§u, în 
Buzura, în Sorescu, în Liiceanu, în Pintilie, ca s¶ nu mai vor-
bim de Doina§, Blandiana, H¶ulic¶; în timp ce ei au ∞intit 
doar în Eugen Simion, în Valeriu Cristea §i, în cele din urm¶, 
a§a, prietene§te, în oltenetelelor ‘o∞ §i soresc. 

Acum e prea tîrziu ca s-o mai dreg, ce s¶ mai dreg, dac¶ 
am stricat totul cu “intransigen∞a” ? Cu... “morala”? £i în 
cazul Monicilor este valabil¶ zicerea: “Deviatori de partid 
sunt cei care o ∞in tot înainte, cînd partidul (cel drept) o 
cote§te ba la stînga, ba la dreapta...” Eu fiind boul de 
deviator: cel care nu s-a luat dup¶ “rectitudinea” (orizontal-
nic¶) a Monicilor, în între∞inerea-cu-orice-pre∞-a-rela∞iilor 
(cu ¢epeneag, cu Breban, cu H¶ulic¶, Manolescu, Dan 
Zamfirescu, Eugen Florescu, Pruteanu, Ple§u, Iorgulescu §i 
care-or mai fi). 

Nici o veste dinspre Vartic de la Chi§in¶u. Presupun, pe 
de-o parte, s¶r¶cia; pe de alta, atacurile mele la adresa lui 
Saka §i a lui Sorescu (devenit, între timp, ministru). Efros, 
cînd a dat pe la noi, acum vreo lun¶, zicea c¶ las’ c¶ ajunge 
el la Chi§in¶u, s¶ v¶d eu ce pune el lucrurile pe roate («Cînd 
un om vrea ceva - face, nu ca Vartic»). 

Am ce a§tepta: volumul de la Papahagi, cine §tie ce 
surpriz¶ nepl¶cut¶ m¶ a§teapt¶ §i cu acela... 

Am dinaintea ochilor harta Basarabiei. Chiar sub nas: 
Limanul Nistrului. Mai “f¶cusem” eu o universitate la 
Cetatea Alb¶ (în sudul ora§ului), acum a§ muta-o §i mai la 
sud, la £aba. De ce atît de departe ? Ca s¶ nu devin¶ o 
mahala a ora§ului, de asta - ci £aba s¶ devin¶ o “anex¶” a 
universit¶∞ii. 

A§ transla planul vechi (vechi, al meu) mai spre sud. Cu 
tot cu pod, insul¶ §i turn. A§a. S¶ fie. 

S¶ se vaz¶ de departe. 
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Mar∞i, 28 decembrie 1993

(Era cît pe ce s¶ scriu anul: 1989, dac¶ atunci m-am 
oprit...). 

Asear¶ ne-a telefonat Ioana Zlotescu de la Madrid. 
Nec¶jit¶. Singur¶. […] 

Ciudat: n-am pomenit-o în nici o “parte” de jurnal. ïn 
schimb, am pus-o într-o carte: Bonifacia - f¶r¶ nume, dar cu 
indicativul : “asistenta de spaniol¶”. De cîte ori m-am dus la 
Madrid “înainte”, mi-am exprimat dorin∞a de a o vedea. ïns¶ 
atît R¶u∞¶ cît §i Vintil¶ Horia mi-au spus c¶ Ioana Zlotescu 
nu este abordabil¶. Am încercat s¶ explic: nu aveam de gînd 
s-o... abordez, doar s¶-i spun: bun¶ ziua. R¶u∞¶, în maniera 
lui, m-a sf¶tuit s¶ m¶ gîndesc la altceva. Iar eu m-am gîndit 
la (cu totul) altceva: la motivul sfatului. Nu mi s-au dat 
detalii, nu am c¶utat explica∞ii - mai degrab¶ îi b¶nuiam pe 
ei, R¶u∞¶ §i Vintil¶, c¶ o p¶streaz¶ pentru ei, ap¶rînd-o de 
labe str¶ine... 

ïn vara anului 1991 mi-a telefonat ea. S-a prezentat, a 
spus cine este, a explicat c¶ vrea s¶ fac¶ §i ea ceva pentru 
românii din România... Eu am r¶spuns c¶ o cunosc - cine 
n-o cuno§tea ? - c¶ mi-a fost asistent¶ de spaniol¶ în a doua 
studen∞ie (habar n-avea, nu m¶ ∞inea minte). 

S-a dus în România, acolo am îndemnat-o s¶ treac¶ pe la 
Lulu, ca s¶ primeasc¶ o carte-dou¶ - printe ele, Bonifacia. 
Cînd s-a întors (în Occident), dup¶ un timp a venit la Paris, 
a stat la noi cîteva zile. A§a ne-am împrietenit... 

Pofta ei de a face ceva pentru românii din România s-a 
stins în curînd fa∞¶ cu realitatea (§i mai cu seam¶: realitatea 
pe care ea abia acum o afla). […] La sfîr§itul anului 1991 ea 
a provocat invita∞ii lui Nedelcovici, lui Manea §i mie la un 
colocviu ∞inut la Madrid. 

Din p¶cate pentru toat¶ lumea, românii-din-România nu 
au avut nevoie de ea, cum n-au avut nevoie de ceilal∞i 
“fugi∞i”. ïntre timp i-au murit p¶rin∞ii, a r¶mas singur¶. 

Cu Monicii trebuie s¶ m¶ decid. Nu mai am ce le spune, 
nu mai am ce afla de la ei, cel mai în∞elept lucru ar fi s¶ nu 
ne mai telefon¶m. Are s¶-mi vin¶ foarte greu, dac¶ nu 
imposibil: ce-i spun Monic¶i: s¶ nu-mi mai telefoneze? Dar 
pot spune a§a ceva? Mai bine: dac¶ îmi telefoneaz¶ cu 
pretexte, r¶spund la pretexte, dar nu m¶ întind la vorb¶. 

Solu∞ie de la§, dar nu g¶sesc alta mai breaz¶.. 
Azi e urît, posomorît, frig, umed. Nu-mi g¶sesc rostul §i 
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locul. Copiind Caietul Verde, m-am z¶p¶cit, n¶ucit, de tot, 
apoi mi-e team¶ s¶ nu repet, aici, ce am mai spus acolo, §i de 
aceea. 

A§tept anul 1994 cu team¶. Sper s¶ nu fie §i mai r¶u 
decît acesta (i-ar fi §i tare greu...). E cumplit s¶ nu (mai) ai 
ce scrie. ïn fapt: nu resimt golul, nimicul - ci grea∞a ; obo-
seala; lehamitea. Neîndoielnic, asta vine §i din singur¶tatea 
pe care mi-am f¶cut-o cu mîinile mele, de jur împrejur. 
Refuzîndu-le oamenilor dreptul de a fi oameni: de a 
se în§ela uneori, de a mai gre§i, de a spune cîte o minciunic¶, 
de a face cîte o m¶g¶rioar¶..., vorba Românului : «Da’ tu 
cine e§ti ?» 

Asta-i, c¶ nu mai §tiu ce s¶ r¶spund - nici dac¶ mai are 
vreun rost s¶ r¶spund. S¶ fac în a§a fel, de-acum încolo, încît 
oamenii care m¶ mai frecventeaz¶ (presupun : riscînd) s¶ nu 
fie... respin§i, alunga∞i tot de mine. Mai exist¶ Cistelecan, 
Moraru, Podoab¶ - la Tîrgu-Mure§. Florin Ardelean la 
Oradea, Laszlo la Cluj. £i atît. Solu∞ia: simpl¶ dac¶ n-ar fi 
simplist¶ : s¶ nu m¶ apropii prea mult de ei, fiindc¶ atunci 
apare pericolul rupturii. Solu∞ii b¶trîne§ti. 

Vineri, 31 decembrie 1993 

Dup¶ cum se observ¶, în 29 §i în 30 decembrie nu am 
scris aici, am scris în alt¶ parte... 

A§adar: în 29 am primit o scrisoare (expediat¶ în 10 
decembrie de la Tîrgu-Mure§ !) de la Cistelecan ; îmi d¶ o 
veste foarte bun¶ §i care cade cum nu se poate mai cataplas-
mic pe sufletul meu §chiop de ambele mîini: ei - Cistelecan 
§i Moraru - probabil la un p¶h¶rel - l-au încol∞it pe Podoab¶ 
§i l-au f¶cut s¶ promit¶ (cic¶ în scris, chiar cu un avans) c¶ 
are s¶ scrie o “monografie critic¶” despre mine. I-am r¶spuns 
pe dat¶ (în fapt: scrisesem epistola pe jum¶tate, cînd a venit 
scrisoarea) §i în acela§i plic i-am trimis §i alte “materiale”. 

Ieri, 30 decembrie, dup¶ ce am fost la po§t¶ (eveni-
ment!) §i am depus plicurile pentru Cistelecan §i pentru 
Ardelean (cam acelea§i materiale - dar nu acelea§i), am 
corectat toat¶ ziua la Jurnal pe s¶rite §i la Jurnal de 
noapte lung¶. 

Abia adineauri (ora zece) am terminat ceea ce aveam 
deja fotocopiat, a§a c¶ m-am întors la jurnalul de fa∞¶: 

Tot ieri mi-a venit 22-ul cu cea de a doua scrisoare a 
mea (din 18 noiembrie a.c.). Surpriz¶: “r¶spunsul” Gabrielei 
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- despre care §tiam de la Lulu (mediat, prin Ana) este...
exact, dar exact acela§i text publicat în nr. 43, din 3-9 noiem-
brie! Al¶turi, scrisoarea lui Liiceanu adresat¶ tot lui 
Antonesei (datat¶: 7 noiembrie). 

Ori sunt eu nebun - c¶ nu în∞eleg “rostul” unei asemenea 
“replici” - ori sunt ei (în frunte cu Gabriela) ni§te tolomaci. 

Trebuie s¶ deduc: Gabriela a vrut s¶ deschid¶ “dosarul 
polemicii” ; în care caz, de ce nu re-public¶ textul meu din 
Timpul, doar acela a provocat-o (polemica) ? 

Vorba me: ce, -s pro§ti? S¶ afle §i cititorii 22-lui ce 
scrisesem eu acolo, despre Liiceanu, despre Adame§teanu? 

R¶mîne de v¶zut ce va publica în num¶rul urm¶tor - de§i 
Gabriela este campioan¶ absolut¶ la... necontinuitate în 
discurs, la neurmare în idei. 

Azi am primit o felicitare (trei clopote colorate diferit), 
iar textul merit¶ s¶ fie transcris aici: 

“Bra§ov, 20 XII. 1993 
“Dup¶ lungi c¶ut¶ri, am primit s¶pt¶mîna trecut¶ de la o 

doamn¶ amabil¶ care lucreaz¶ la Europa liber¶ aceast¶ 
adres¶. 

“Sper s¶ primesc r¶spuns. 
“Nu am uitat nimic din tot ce am discutat de cîteva ori. 
“Cînd ne-om mai întîlni a§ vrea s¶ §tiu dinainte pe cine 

voi vedea, astfel s¶ nu se cread¶ c¶ întorc spatele cuiva. 
“Nu am reu§it nici pîn¶ acum s¶ vorbesc cu «ea». 
“Dup¶ ce i-am aflat adresat foarte greu, refuz¶ s¶ 

vorbeasc¶ cu mine. Mi-e jen¶ s-o deranjez, dar trebuie s¶ 
aflu neap¶rat adev¶rul din gura ei. 

“Mi-ar pl¶cea s-a îngrijesc, s¶-i port de grij¶. Eu nu am 
nimic s¶-i repro§ez. Am avea nevoie amîndou¶ de un inter-
mediar. 

“Am citit romanele:. 
“Ostinato 
“Patimile dup¶ Pite§ti 
“Sabina 
“Astra 
“Bonifacia 
“Arta refugii 
“Din Calidor. 
“Atîta am g¶sit tradus la noi. Mi-au pl¶cut nespus de 

mult toate c¶r∞ile. ïntr-o zi am fost la Sibiu, s¶ v¶d Biblioteca 
«Astra». Cine este Marta c¶reia i-ai dedicat Sabina ? 



220 P A U L  G O M A  Jurnal de Noapte-Lunga - Unde am gre§it?

“A§ putea s-o ∞in tot a§a cu întreb¶rile. Ce face Filip? 
“V¶ doresc la toat¶ familia 
“S¶rb¶tori fericite, 
“La mul∞i ani ! 
“Cu drag, 
“Sofi 
“P.S. Nu pune adresa ta, dac¶ scrii.” 

Asta este scrisoarea […]. Mi-am scotocit memoria, 
n-am dat de cineva care s¶ se numeasc¶ Sofia (Popovici ar 
putea fi nume de c¶s¶torie). De altfel, nu cunosc pe nimeni 
care s¶ poarte acest prenume - dac¶ n-o pun la socoteal¶ pe 
Sofia, personajul din U§a… 

Zicînd c¶ a semnat cu un nume de împrumut - din ceea 
ce îmi scrie nu aflu nimic despre expeditoare. ïn schimb ea 
§tie c¶ am un b¶iat pe care-l cheam¶ Filip. 

Nu §tiu cine poate fi “ea”, care refuz¶ s¶ vorbeasc¶ cu 
ea, dar pe care ar îngriji-o. £i totu§i: dac¶ am uitat eu c¶ 
exist¶ o Sofia? Doar sunt o persoan¶ înaintat¶ în vîrst¶, am 
aproape §aizeci de ani... 

Pîn¶ una-alta, b¶nuieli: 
a. Sofia Popovici telescopeaz¶ dou¶ persoane: un Paul

Goma pe care l-a cunoscut ea (la Bra§ov exist¶ Goma, 
dinspre Predeal) §i cu ceea ce a aflat despre mine: c¶ scriu 
c¶r∞i §i c¶ am un fiu Filip; 

b. Sofia Popovici a fost victima unei “intoxica∞ii” :
careva s-a dat drept Goma - ca în 1977; 

c. Sofia Popovici a citit o carte de-a mea (ea pretinde c¶
§apte) §i a... intrat în ea/ele; de la cititor a trecut la personaj 
(Sofia - din U§a...), apoi la... intim al autorului... Oricum: 
deocamdat¶ nu-i voi r¶spunde, a§a cum a cerut, dar f¶r¶ s¶ 
insiste, ba chiar zicînd: “dac¶ scrii”... “nu pune adresa”. De 
ce s¶ nu pun adresa (mea, a expeditorului) ? I-e fric¶? 
I-e ru§ine - de cine ? £i pentru ce ? 

R¶mîne “ea”-ua : s¶ fie vorba (în cazul în care este vorba 
de mine, nu de un omonim) de mama? Bine, dar mama a 
murit din 1974, în curînd se vor face dou¶zeci de ani de-
atunci. Altcineva care s¶ poat¶ intra în pielea “ei” nu am. 
Acest detaliu m¶ face s¶ cred mai degrab¶ într-o confuzie de 
persoane decît într-un... transfer... 

Mai las cîteva zile, poate “la anul” am s¶ v¶d mai lim-
pede. E ora 22,30 §i m¶ opresc. 

Pe la anul! 
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ADDENDA 

U N D E A M G R E £ I T ? 

ïntrebare devenit¶ obsesie. Niciodat¶ nu m-a 
ocolit, îns¶ de prin 1992 nu mai pot face un pas f¶r¶ 
a o auzi - rostit¶ de al∞ii, repetat¶ de mine. 

Exist¶, în mare, dou¶ categorii de r¶spunsuri: 
cele care, ca la tribunal, r¶spund, în parte, fiec¶rei 
acuza∞ii (sau doar interpel¶ri) §i cele care ar putea 
fi considerate de închidere-a-gurilor - de§i nu 
r¶spund clasic, zic (dup¶ zisul Anei) : 

«Ce bine, ce bine le-ar fi fost lor, scriitorilor 
români din România, dac¶ tu ai fi murit, în ‘77, la 
Rahova - de-a pild¶; sau în ‘81, cînd ai primit 
bomba-în-carte ; sau în ‘82, cînd te-au tratat cu... 
aconitin¶; sau în ‘89, de inim¶.» 

£i Ana continu¶: 
«Acum te-ar fi l¶udat, te-ar fi acoperit de lauri, 

te-ar fi s¶rb¶torit (dar ce înmormîntare na∞ional¶ 
∞i-ar fi f¶cut, necrofilii no§tri tricolori), nu te-ar mai 
fi scos din mare-scriitor, ce s¶ mai vorbim de om-
minunat ce e§ti - pardon: ai fost...» 

Desigur, desigur, a§ putea folosi una din catego-
rii, ori pe amîndou¶ - ori niciuna (de ce voi fi avînd 
eu nevoie s¶-mi fac autocritica? Sunt masochist ?). 
ïns¶ nu m¶ simt constrîns la aceast¶ cercetare de 
mine, nimeni §i nimic nu m-a obligat s¶ o fac, ci doar 
nevoia de a afla cît anume din repropurile ce mi se 
aduc este justificat pi cît din acuza∞ii r¶mîne f¶r¶ 
probe, f¶r¶ temei. 

Vine un moment în via∞¶ cînd o reevaluare la 
oglind¶ devine indispensabil¶. Iar dac¶ sunt oameni 
care nu resimt asemenea “necesit¶∞i” - ei bine, 
treaba lor - ei sunt ei, eu sunt eu. B¶nuiesc de pe 
acum, de la prima pagin¶ a spovedaniei : ascuns¶ 
înd¶r¶tul ei se afl¶ tenta∞ia de a consolida, prin 
re-judecare (ca la tribunal) unele atitudini ale mele 
- îns¶ e bine c¶ a§tern, aici, pe hîrtie, “dedesubtul”
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fiec¶rei afaceri. ïn fond, nimeni nu recunoa§te de 
bun¶voie - §i cu voie-bun¶ - erorile comise, chiar 
dac¶ începe cu : «Da, într-adev¶r, m-am în§elat, nu 
trebuia s¶ procedez a§a - dar...» §i, f¶r¶ gre§, 
urmeaz¶ justificarea-consolidatoarea. 

Nu voi face excep∞ie. Fiindc¶ nu sunt un 
profesonist al autocriticii; nu... extrag satisfac∞ii 
(cum atît de române§te a spus I. Vianu, lector atent 
al 22-ului, în∞elegînd c¶ m¶ împ¶unez cu faima de 
“înjur¶tor”) din recunoa§terea propriilor mele 
defecte. Da, b¶nuiesc: opera∞iunea va fi mai 
degrab¶ de confortare a ra∞iunilor ce m¶ f¶cuser¶ 
s¶ m¶ port la vremea aceea a§a - nu altfel. 

Comportamentul se poate raporta: la mine 
însumi, ca dirijare a vie∞ii, a carierei, a familiei - în 
fa∞¶ fiind “situa∞ia”, “realitatea” §i (mai ales asta 
vreau s¶ trec în revist¶ §i s¶ recînt¶resc) : rela∞iile 
dintre mine §i oameni avînd un nume: Ivasiuc, 
¢epeneag, T¶nase, Manolescu, Liiceanu, Marie-
France Ionesco, Monica Lovinescu - cu care am fost 
(foarte) bun prieten §i am sfir§it prin a nu mai fi... 

Am s-o iau cronologic - cu desp¶r∞irile : 

Paris, Hotel Baudelaire, 4 decembrie 1995 
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1. IVASIUC

L-am cunoscut pe Sa§a în urm¶ cu aproape 39 ani, exact 
în 24 decembrie 1956, prin perete, în arestul Ministerului de 
Interne, pe sec∞ia poreclit¶ : “Cosciuge”. 

ïn peste o lun¶ de la arestare avusesem ocaziunea s¶ 
deduc, s¶ ghicesc, s¶ încep a folosi dou¶ alfabete de 
pu§c¶rie: A-Z §i (cel mai lung, în timp) AFLR (scurtare, 
codificare a primului, împ¶r∞it în patru segmente) - §i, prin 
acesta, s¶-l înv¶∞ pe al treilea, Morse. 

F¶cusem b¶t¶tur¶ la degetul ar¶t¶tor al mîinii drepte - cu 
“genunchiul” lui b¶team în perete - §tiam numele tuturor 
studen∞ilor afla∞i pe partea mea a celularului, ba comuni-
casem cu cineva aflat în cealalt¶ (zidurile de beton conduc 
perfect sunetele), cînd exact în spatele meu - vreau s¶ spun: 
cineva aflat în celula spate-n spate cu a mea - a intrat în 
vorb¶. Fire§te, am r¶spuns pe dat¶, în A-Z, în acela fusesem 
interpelat. I-am spus cum m¶ cheam¶, la ce facultate sunt, 
cînd fusesem arestat... Din p¶cate, interlocutorul nu în∞ele-
gea abrevierile pe care un arestat le practic¶ (deci le “dez-
leag¶”, dac¶ nu a doua zi dup¶ ajungerea în celul¶, cel mai 
tîrziu dup¶ o s¶pt¶mîn¶). Am dedus c¶ era un nou... Am 
b¶tut cuminte, rar, total, fiindc¶ §i pe mine m¶ înv¶∞ase un 
vechi arestat avînd r¶bdare... ïn fine, cînd s¶-§i prezinte 
numele, pîn¶ la mine (§i nu doar) “mesajul” a ajuns sub 
forma: IVAIVASIUC. ïmi suna straniu acest nume, dar nu 
l-am rugat pe purt¶tor s¶-l repete: eram cu to∞ii ocupa∞i cu... 
colindatul - prin perete. 

De§i l-am chemat a doua zi (îl auzeam plimbîndu-se), 
vecinul din spate (Ivaivasiuc) nu mi-a r¶spuns. Mi-am zis 
c¶-l vor fi mutat, în locul lui aducînd pe altul, acel altul fiind 
plimb¶re∞ul - peste ani aveam s¶ aflu c¶ r¶m¶sese o vreme 
tot acolo, îns¶ nu mai b¶tea în perete: fusese el b¶tut... 

Peste cîteva luni (în aprilie 1957), cînd am fost transfe-
rat la Jilava (de la Malmaison), i-am întrebat pe studen∞ii 
întîlni∞i în camera 35 de pe Reduit dac¶ îl cunosc pe medici-
nistul “Ivaivasiuc”. Am provocat un rîs homeric: nu-l chema 
a§a, “bîlbîit”, ci : Ivasiuc ! Am dedus c¶, în Ajunul Cr¶ciu-
nului, el transmisese : IVA-, apoi, crezînd c¶ nu în∞elesesem, 
o luase de la cap: IVASIUC... 

La Jilava am stat unsprezece luni - f¶r¶ ca Ivasiuc 
(nu Ivaivasiuc) s¶ apar¶. Astfel au fost înt¶rite b¶nuielile 
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colegilor s¶i (de facultate, de lot) c¶ §eful lor, Sa§a, “ciripea” 
- de aceea r¶m¶sese la Interne, ca “tr¶g¶tor de limb¶”.
Necunoscîndu-l, nefiind coleg de lot cu ei, “cei cu manifes-
ta∞ia”, nu m¶ rosteam, îns¶ recunosc: înclinam spre “partida 
calomniatorilor” (a§a î§i spuneau ei în§i§i) : Mihai Serdaru, 
Ion Varlam, Costic¶ Iliescu.... 

ïn 25 martie 1958 am fost mutat disciplinar din Jilava -
înc¶ nu §tiam spre care destina∞ie, unii vorbeau de Suceava, 
al∞ii de Rîmnicu S¶rat - §i, spre marea mirare a mea, în 
carantina de plecare am dat de Mihai Serdaru, care mi l-a 
prezentat pe colegul §i prietenul s¶u Ivasiuc. “Preparat”, 
între al∞ii chiar de Serdaru, am fost destul de reticent, chiar 
rece cu “Sa§a”, îns¶ Mihai a prins un moment §i mi-a §optit, 
asigurîndu-m¶ c¶ Ivasiuc, dac¶ va fi avut ceva p¶cate; §i 
le-a pl¶tit, acum fiind un om minunat... 

£i a fost - minunat.. Am r¶mas nedesp¶r∞i∞i din acel 
moment pîn¶ la scoaterea mea pentru camera de liberare 
(opt luni de convie∞uire) ; a fost minunat dup¶ liberarea mea 
definitiv¶ din B¶r¶gan, cînd l-am g¶sit la Bucure§ti, apoi 
cînd a devenit so∞ul Titei Chiper. 

Lucrurile au început a se degrada dup¶ ce mi-a dat s¶ 
citesc dactilograma romanului s¶u Vestibul: nu eram deloc 
de acord cu maniera lui de a întoarce pe dos totul - §i contra-
riul; de a considera albul negru - dac¶ a§a i se n¶z¶rea, dac¶ 
a§a îi convenea - am mai spus, am mai scris despre ce era 
vorba: întîmpl¶ri din închisoarea noastr¶, nou¶ întîmplate, 
trecuser¶ în cartea lui ca evenimente de pe frontul de Est. 

Mai tîrziu, gîndindu-m¶ la ruptura noastr¶, am conchis 
c¶ el î§i schimbase atitudinea fa∞¶ de mine; c¶ prietenia 
noastr¶ încetase de a mai exista din moment ce el nu mai 
avea respect fa∞¶ de, pe de o parte, amintirile noastre comu-
ne, pe de alta fa∞¶ de mine, ca cel¶lalt - nu doar martor, ca el, 
ci... participant la acele evenimente. Momentul “crizei” 
demareaz¶ cu Vestibul-ul lui, continu¶ cu debutul meu în 
revist¶ (Luceaf¶rul, decembrie 1966). De§i l-am l¶udat pen-
tru urm¶toarele scrieri - foarte adev¶rat: el provoca, sugera, 
cerea, impunea discutarea numai despre sine §i numai despre 
ale sale; de§i, chiar dac¶ debutasem, nu aveam cum îi face 
concuren∞¶, fiindc¶ nu jucam în aceea§i divizie (eu fiind în 
campionatul raional, de pild¶), Sa§a a început a fi iritat, 
sîcîit, enervat, scos din fire de... “înc¶p¶∞înarea” mea de a 
pretinde publicarea romanului Ostinato, a§a cum îl scrise-
sem §i predasem. Fire§te, fusese printre primii care primiser¶ 
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s¶-l citeasc¶. Dup¶ dou¶-trei-patru s¶pt¶mîni, m-a rugat s¶ 
recuperez manuscrisul, ca s¶ nu se piard¶ pe la ei - avea s¶ 
mi-l cear¶ pentru o adev¶rat¶ lectur¶ la primul concediu... 

L-am crezut. Prietenul meu era onest, recuno§tea (chiar 
dac¶ nu prin cuvinte) c¶ nu citise, îmi restituise manuscrisul, 
ca s¶ nu se r¶t¶ceasc¶. Pe atunci (iar atunci-ul a ∞inut pîn¶ în 
aprilie-mai 1970), eram prieten cu to∞i colegii §i prietenii din 
închisoare, din domiciliu obligatoriu; nu aveam îndoieli, nu 
m¶ rodeau dubii în leg¶tur¶ cu ai no§tri, nici o vorbuli∞¶ 
nu-mi putea zdruncina încrederea deplin¶ în prieteni §i în 
prietenie. Repet: am dedus c¶ a fost nemul∞umit de mine din 
pricina romanului Ostinato (îl citise, oricum, îl frunz¶rise -
în toamna anului 1966) abia în 1970, dup¶ întîmplarea cu 
U§a noastr¶ cea de toate zilele, îns¶ pîn¶ atunci nimic nu se 
clintise în fidelitatea mea, cu toate c¶ m¶g¶rismele, 
porc¶riismele, într-un cuvînt: ivasiucismele se îndesiser¶, se 
înte∞iser¶... 

August 1968. Invadarea Cehoslovaciei (vezi Soldatul 
cîinelui) §i urmarea ei, constituirea în România a Brig¶zilor 
Patriotice - a fost prilejul întîiei manifest¶ri din partea lui a... 
nepotrivirii de caracter dintre noi: 

Cînd l-am întrebat, atunci, la telefon, ce face el, c¶ ∞ara 
arde, prietenul meu de pu§c¶rie mi-a r¶spuns, agasat (am pus 
asta pe seama faptului c¶ îl sunasem la Ambasada 
American¶), c¶ el... nu-i român, ci american (peste 21 ani, un 
alt prieten al meu, ¢epeneag, avea s¶ r¶spund¶ c¶ el nu-i 
român, ci francez - cum se întîlnesc marile spirite !), iar ame-
ricanii nu se amestec¶ în treburile noastre interne-române§ti. 
Apoi a venit minciuna - §tiam de cînd îl cuno§team din 
spusele altora, apoi, din martie 1958, direct: Sa§a era un 
mincinos de profesie, un mitoman cu condicu∞¶, îns¶ pentru 
întîia oar¶ m¶ mitom¶nea pe mine; îl min∞ea de la obraz pe 
unul dintre bunii s¶i prieteni (iar în acel moment, printre 
ultimii pu§c¶ria§i care îl mai frecventau) : întîi la telefon, 
spunîndu-mi c¶ nu-l intereseaz¶ ce facem noi, “românii-
interni”, pentru ca, la dou¶ ceasuri, s¶-l întîlnesc la sediul 
Uniunii Scriitorilor, unde... tocmai se înscrisese în Brig¶zile 
Patriotice ! 

Toate acestea erau dureroase pentru mine: în prietenia 
cu Ivasiuc exista din partea mea §i o bun¶ doz¶ de iubire -
nu-i u§or s¶-∞i cad¶ în moalele capului proba c¶ iubita e o 
mincinoas¶ (o femeie care-§i minte b¶rbatul cu certitudine, îi 
pune §i coarne). ïns¶ a mers mai departe, §chiop¶tînd, dar a 
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mers pîn¶ la întîmplarea cu U§a... 
Am mai povestit, în felul s¶u a “luminat” §i Breban cîte-

va zone de umbr¶: Ivasiuc aruncase anatema, distrusese - în 
terminologia lui, a lui Breban, a lui ¢epeneag - o carte pe 
care n-o citise: U§a…; totodat¶ îl “încondeiase” pe autor, 
astfel încît s¶ nu mai publice în veac. Cum ? Simplu:. în gura 
mare, pe culoarele nou-înfiin∞atei edituri Cartea româ-
neas-c¶, prietenul Sa§a povestise o alt¶ carte (oricum, nu 
U§a… mea), care ar fi fost cu “cheie” : sub personajul 
cutare “ascunzîndu-se” (ce limbaj de gazet¶ de perete!) 
Elena Ceau§escu, iar sub cutare personaj personalitatea lui 
Nicolae Ceau§escu ! 

Atunci (în aprilie 1970) nu cuno§team din fapta lui 
Ivasiuc decît “decodificarea” - destul¶ §i prea destul¶ ca s¶ 
fiu interzis pe via∞¶, din chiar clipa aceea (cî∞iva ani buni §i 
so∞ia §i socrul meu, traduc¶tori) ; a trecut un sfert de veac 
pîn¶ s¶ aflu (din cartea Confesiuni violente a lui Breban) c¶ 
prietenul meu cel bun Al. Ivasiuc, povestind “ororile politi-
ce” din U§a... - mai spun o dat¶: vorbea despre cartea predat¶ 
la editura nou înfiin∞at¶, la sugestia (prieteneasc¶, se-n∞e-
lege) a lui, ca despre ceva ce nu avea nici o leg¶tur¶ cu ceea 
ce propusesem eu (episodul aiuritor cu... mortul p¶lmuit de 
Ceau§easca ; or, cum se întîmpl¶ cu b¶ie∞ii str¶lucit de inte-
ligen∞i, Ivasiuc a dovedit nesfîr§ita imbecilitate de a pretinde 
c¶... îl auzisem de la Tita Chiper - de la ea îl ciupisem...). 

ïmi vorbiser¶ despre pr¶p¶stiile lui Ivasiuc §i Geta 
Dimisianu §i ¢epeneag §i Paleologu §i Mircea Ciobanu; 
sim∞isem efectele denun∞ului s¶u din atitudinea (imediat¶, a§ 
zice: fulger¶toare) a lui Gafi∞a, dar mai ales din a lui Marin 
Preda - îns¶ nu m-am sup¶rat numaidecît: credeam c¶ §i asta 
este una din nenum¶ratele m¶g¶rii, gafe de-ale lui Sa§a ; în 
nici un caz nu-mi imaginam rezultatele politice §i editoriale 
pe care puteau s¶ le aib¶ cele cîteva cuvinte iresponsabile 
aruncate de un notoriu iresponsabil. Cînd îns¶ am constatat -
pe proprie piele - c¶ nu mai am voie s¶ public §i nu se mai 
permite s¶ se scrie despre mine (era prea devreme s¶ aflu c¶ 
erau viza∞i si membrii familiei mele, cu traduceri), atunci da, 
m-am sup¶rat. Definitiv. 

Ciud¶∞enie - gîndeam eu, din 1970 : prietenii mei, dac¶ 
fuseser¶ si înainte “critici” fa∞¶ de Ivasiuc - ca Ion Omescu, 
Horia Florian Popescu, Costic¶ Iliescu - îmi d¶deau dreptate 
(ba îmi repro§au c¶ n-am deschis ochii mai devreme asupra 
adev¶rului: caracterul murdar al fostului nostru coleg de 
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pu§c¶rie); ei nu aveau dubii c¶ Sa§a fusese capabil §i de asta. 
ïns¶ prietenii, care erau §i prietenii lui Ivasiuc în acel 

moment - sau doar în rela∞ii interesate cu el - au reac∞ionat 
exact a§a cum aveau s¶ reac∞ioneze, la distant¶ de 20 ani, cei 
care §tiind c¶ Liiceanu îmi d¶duse la topit o carte nedistri-
buit¶, evitau discutarea faptei, ascunzîndu-se înd¶r¶tul... 
umorului nostru na∞ional, sem¶nînd grabnic sfaturi de genul: 
«Ei §i ? Las’ c¶ scrii tu alta !» Prietenii de atunci, Dana 
Dumitriu, Sorin Titel (care niciodat¶ nu str¶lucise prin curaj 
- cu atît mai pu∞in în fa∞a Securit¶∞ii, astfel asigurîndu-§i
c¶l¶toriile frecvente în Occident), Dimisianu - de§i cuno§tea 
de la so∞ia sa Geta adev¶rul - nu se l¶sau influen∞a∞i, §tiau ei 
ce §tiau : «Las¶, c¶ §i tu...», cl¶tina din cap a repro§ altfel 
prietenesc Dana Dumitriu care tocmai îl cunoscuse pe 
Manolescu - prin Ivasiuc (c¶uta∞i coco§ul!); «Ce te-apuci tu 
s¶ scrii romane cu cheie ?!», m¶ boscorodea Titel, paznicul-
cheii, mohorît, §uc¶rit, de parc¶ l-a§ fi b¶gat în lotul meu -
asta dup¶ ce auzise pentru a zecea oar¶ din gura mea c¶ în 
U§a... nu exista nimic “în cod”; «Mai scrie §i tu f¶r¶ aluzii 
politice», îmi d¶dea sfaturi-pre∞ioase Dimisianu cel sfetnic. 
Al∞ii, ca Lucian Raicu, atunci “nu prea credeau”, îmi reco-
mandau s¶ nu m¶ pripesc, s¶ cercetez, ca s¶ nu existe vreun 
risc de calomnie; îns¶ dup¶ ce au avut §i ei conflicte cu 
Ivasiuc, se comportau §i vorbeau de parc¶ niciodat¶ n-ar fi 
gîndit altfel, ba îmi explicau, ei mie: de totdeauna §tiuser¶ c¶ 
individul este un porc de cîine - §i îl trataser¶ ca atare... 

A§adar, rela∞iile mele foarte strînse cu Ivasiuc au luat 
sfir§it în vara lui 1970 ; de atunci nu l-am mai remarcat, 
priveam prin el ca prin sticl¶ atunci cînd întîmplarea ne 
aduna al¶turi. A încercat în cîteva rînduri s¶ se împace cu 
mine, prin Marcel Petri§or - a§ fi consim∞it cu bucurie, dac¶ 
amicul Sa§a n-ar fi în∞eles reconcilierea astfel: eu s¶ nu mai 
fiu sup¶rat pe el pentru “chestia aia - un fleac !” - îns¶ f¶r¶ 
ca el s¶-§i recunoasc¶ vreo vin¶ §i s¶-§i cear¶ iertare pentru 
ceea ce f¶cuse (chiar a§a : ce anume? - un fleac). 

Unde am gre§it? ïi voi fi f¶cut §i eu vreo m¶g¶rie - sau 
mai multe? Regret (§i c¶ nu i-am f¶cut !), dar nu-mi aduc 
aminte m¶car s¶ fi luat partea celor care-§i b¶teau joc de el 
în celul¶, apoi la Casa Scriitorilor (ba i-am luat ap¶rarea, iar 
fa∞¶ cu Tita Chiper, nemiloas¶ cu el, totdeauna am încercat 
s¶ pun o pedal¶ atenuatoare). 

Loviturile primite de prietenia noastr¶ au venit numai 
dinspre el : decodificarea U§ii.. ; portretul pe care mi-l 
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zugr¶vea, mai cu seam¶ în lunarele c¶l¶torii ale sale în 
Occident (nu de pu∞ine ori înso∞it, secondat de Breban), pe 
timpul c¶rora m¶ încondeia la Europa liber¶ §i îi stîrnea pe 
prietenii din Fran∞a s¶ se ridice împotriv¶-mi (Mihai Serdaru 
nu s-a l¶sat convins, Ion Varlam : da). Ultima, cronologic §i 
ca greutate: nota informativ¶ dat¶ Securit¶∞ii în 1977, cu 
pu∞in timp înainte de a muri... 

Unde am gre§it? 
Admitem: eu nu-i f¶cusem nici un r¶u, dar, cunoscîn-

du-l bine, ar fi trebuit s¶-mi calc pe inim¶, s¶-i transmit prin 
Petri§or c¶ sunt dispus s¶ m¶ împac, m¶car pentru a-l împie-
dica s¶-mi fac¶ el r¶u în continuare. La asta r¶spund în dou¶ 
puncte : 

- tocmai pentru c¶ îl cuno§team, §tiam: o împ¶care n-ar
fi constituit pentru el o piedic¶ de a face r¶u mai departe, ba 
l-ar fi confortat în credin∞a c¶ el are totdeauna dreptate s¶ 
fac¶ ce face, timpul aducîndu-i confirmarea; 

- §i el m¶ cuno§tea: §tia c¶ suportasem din partea lui prea
multe, c¶ ultima isprav¶ a lui fusese din cale-afar¶ de 
tic¶loas¶ pentru a o face uitat¶-iertat¶. 

Sau poate am gre§it dup¶ moartea lui (4 martie 1977) §i 
dup¶ liberarea mea din închisoare (5 mai ‘77) net¶cînd exis-
tenta notei informative aflate în dosarul meu, citit la Rahova, 
pe o mas¶ de anchet¶? S¶ fi gre§it, scriind, întîi în m¶rturia 
Culoarea curcubeului, apoi în Bonifacia ? - în leg¶tur¶ cu 
aceasta din urm¶ Breban a s¶rit ca un leu în ap¶rarea 
prietenului mort, deci f¶r¶ posibilitatea de a se ap¶ra, 
publicînd în Contemporanul - citez din memorie, nu am 
t¶ieturile de ziar cu mine, la hotel - urm¶toarele: “Goma 
scrie o carte întreag¶, ca s¶ acrediteze teza c¶ Ivasiuc a dat 
Securit¶∞ii note informative !” 

Privesc înd¶r¶t, în timp, în spa∞iu: îi voi fi f¶cut ceva-
ceva §i eu lui, fie în fa∞¶ (sau: pe fa∞¶), fie pe ascuns, fie 
incon§tient - pentru ca el s¶-mi “r¶spund¶” cum a f¶cut-o... 
Nu g¶sesc o cît de m¶runt¶ fapt¶ a mea, s¶mîn∞¶ de sup¶rare 
(din partea lui). Am mai spus: am fost prieten cu Ivasiuc din 
25 martie 1958 pîn¶ în vara lui ‘70 - cînd n-am mai fost 
deloc prieten cu Ivasiuc. Nu m-am sup¶rat - definitiv dup¶ 
întîiul (nici dup¶ al §aselea) ivasiucism ; nu am luat hot¶rîrea 
de rupere imediat dup¶ izbucnirea scandalului cu U§a..., ci la 
o lun¶-dou¶, cînd am sim∞it efectele crizei de isterie furioas¶ 
a paranoicului de prieten al meu. Chiar dup¶ 1968, cînd iva-
siucismele începuser¶ a se manifesta violent, cu martori, nu 



229 P A U L  G O M A  Jurnal de Noapte-Lunga - Unde am gre§it?

am rupt-o “provizoriu” : nici în prietenie, nici în ruptur¶ a 
prieteniei nu §tiu ce înseamn¶ provizoratul : pentru mine 
prietenia (ca §i adev¶rul) este sau nu este, calea de mijloc, 
compromisul, relativismul neavînd ce c¶uta. Am r¶mas fidel 
prieteniei legate în pu§c¶rie, consolidate în libertate. 
Rupînd-o cu Ivasiuc, nu am rupt-o §i cu prietenia, a§a cum o 
în∞eleg eu - ci cu o persoan¶ care, într-un moment dat, s-a 
schimbat (în r¶u). Dup¶ cum nu cedez regretului purtat la 
butonier¶ de unii sub forma: «Cum de-am putut fi prieten cu 
un tic¶los ca X... ?» - fiindc¶ X acela nu era tic¶los cînd 
legasem prietenie cu el, se tic¶lo§ise mai tîrziu... C¶ era §i 
recuno§tin∞¶ în fidelitate? Evident. Nu te po∞i sup¶ra - defi-
nitiv - pe un fost coleg de celul¶ despre care §tii bine c¶-i 
într-o ureche - “altfel, pîinea lui Dumnezeu !” ; nu te po∞i 
desp¶r∞i - pentru totdeauna! - de cineva cu care ai tr¶it opt 
luni încheiate în Gherla lui Goiciu (aceea din timpul r¶scoa-
lei frontieri§tilor din iulie 1958) ; de cineva c¶ruia, în închi-
soare, îi f¶ceai por∞ie din por∞ia ta («Nu asimileaz¶, s¶racul, 
e hipertiroidian»), iar în libertate g¶sise§i tu în casa lui de 
mîncat, de fumat, chiar de-mbr¶cat, ba§ca ceva bani de tram-
vai. Cert: aceast¶ înglodare în datorii materiale, din partea 
mea, a întîrziat mult reac∞ia de îndep¶rtare, îns¶ nu a 
anulat-o. Mai era înc¶ ceva (dac¶ Mihai Serdaru are s¶ 
citeasc¶ vreodat¶ rîndurile de fa∞¶, are s¶ le în∞eleag¶) : ca §i 
în celul¶, la Gherla, Ivasiuc domina - îns¶ (acest “îns¶” are 
ceva din gîndirea postului de radio Erevan...) îns¶ noi îl 
protejam. Cum? Este adev¶rat: §i un servitor credincios î§i 
ocrote§te st¶pînul, îns¶ eu nu m¶ sim∞eam dominat, nu 
aveam deloc sentimentul c¶ îl protejez pe Sa§a. ïntre noi era 
o normal¶ împ¶r∞ire a sarcinilor într-un grup de trei, el fiind 
cu... pirotehnia, Mihai §i cu mine avînd grija intenden∞ei - în 
sensul de prezen∞¶ fizic¶ al¶turi de el (avea nevoie, avea 
mare nevoie). 

Trecuse un deceniu de la întîlnirea noastr¶, în carantina 
de plecare din Jilava. Pe atunci el era fost student la 
Medicin¶ (§i fost student la Filozofie), cel care, f¶r¶ studii 
terminate, dup¶ liberare nu putea deveni medic - fiindc¶ a§a 
era f¶cut¶ via∞a; eu eram fost student al Institutului 
Eminescu: dup¶ liberare, pe mine nimeni §i nimic nu m¶ 
putea împiedica s¶ fiu scriitor (cu excep∞ia talentului, 
fire§te). Or, între timp se produsese o mutare de situa∞ii: el, 
prinzînd gust de literatur¶ (nu voi spune c¶ fusese decisiv 
contactul cu mine, în cele opt luni de Gherla - dar ceva-ceva 
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a fost), chiar debutase în Gazeta literar¶ cu o schi∞¶ - pe cînd 
eu eram înc¶ în domiciliu obligatoriu. 

Cînd ne-am rev¶zut, în 1964 (atunci încercasem s¶ intru 
clandestin la “Sorbonica” - Institul Pedagogic de trei ani -
d¶dusem nas în nas cu Gafi∞a - §i renun∞asem) - Ivasiuc era 
deja consacrat ca scriitor, dac¶ nu prin num¶rul §i prin can-
titatea textelor publicate, atunci prin fascina∞ia pe care o 
exercita asupra scriitorilor ce gravitau în jurul Gazetei 
literare §i al Titei Chiper, prietena apoi so∞ia lui - în timp ce 
eu... nici m¶car postulant la debut nu eram, într-un fel m¶ 
aflam exact în situa∞ia dinainte de arestare - în minus, ca 
majoritatea zdrobitoare a fo§tilor de∞inu∞i politici, un 
descalificat social, un paria, un ins f¶r¶ drepturi. 

1965 : un an fast pentru noi, studen∞ii-de∞inu∞i: un decret 
al lui Ceau§escu ne-a permis, fo§tilor politici, s¶ ne relu¶m, 
s¶ ne continu¶m studiile universitare. Cum-necum, dintre 
to∞i cei afla∞i în situa∞ia mea, doar mie mi s-a refuzat, consec-
vent, reînmatricularea (aveam doi ani absolvi∞i la arestare, în 
1956). To∞i ceilal∞i studen∞i care o luaser¶ de la cap¶t cu 
studiile (adic¶ printr-un nou examen de admitere) fie se 
aflau, în momentul arest¶rii, în “ani mici”: primul, al doilea 
- ace§tia nu erau recunoscu∞i - fie schimbaser¶ facultatea,
deci nu puteau pretinde la reînmatriculare-echivalare. 
Demersurile mele au continuat §i în anul ïntîi-bis (de-a§ fi 
cî§tigat un singur an, tot ar fi fost ceva), iar Sa§a, între timp 
intrat la Ambasada American¶, ca nu§tiuce, se oferise s¶ m¶ 
ajute prin rela∞iile lui multe §i de-la-înalt-nivel. Cum abia 
ie§isem din bor∞ile succesive: Gherla, Jilava, L¶te§ti, 
£ercaia, nu aveam rela∞ii normale cu realitatea : îl crezusem 
pe bunul §i binevoitorul meu prieten Ivasiuc atunci cînd afir-
mase c¶-mi va da o mîn¶ de ajutor la reînmatriculare (de 
altfel un drept oarecare, nu o favoare) ; nici m¶car nu-l 
întrebasem pe lîng¶ cine avea de gînd s¶ intervin¶ - mi se 
p¶rea normal ca prietenul s¶-§i ajute prietenul... Cum îns¶ 
demersurile pentru reînmatriculare au durat pîn¶ în 1967 
(atunci mi s-a comunicat respingerea definitiv¶ a cererilor 
mele, repetate), în acel moment nu mai aveam ce face cu anii 
dinainte de arestare, m¶ aflam (pentru a doua oar¶) în anul 
II, iar ineficien∞a lui Sa§a în chestiunea reînmatricul¶rii a 
trecut neobservat¶. 

A§adar, în toamna lui 1965 începusem o via∞¶ nou¶... 
Eram student în anul I la Filologie, român¶, iar în privin∞a 
literaturii... Depusesem la redac∞iile revistelor literare 
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manuscrise - §i a§teptam. 
N-am primit vreun ajutor la debut: la Gazeta literar¶ 

(unde redactor la proz¶ era Tita Chiper, factotum Eugen 
Simion, consilier intim : Marino, iar amicul Sa§a un fel de 
super-intendent), îmi z¶ceau manuscrisele de cînd le depu-
sesem, cu peste un an în urm¶ §i aveau s¶ mai zac¶, în ciuda 
faptului c¶ în redac∞ie lucrau fo§ti colegi de-ai mei (adev¶rat: 
dinainte de ‘56 !) : Dimisianu, Raicu, Baltag... Debutul a fost 
o întîmplare din cele mai fericite, dup¶ atîtea ghinioane... 
Sânziana Pop nu m¶ cuno§tea, nu-mi devenise prieten¶ în 
orele §i orele petrecute pe culoarele Luceaf¶rului; Gica 
Iute§, chiar de m¶ §tia dup¶ nume, nu-mi era apropiat¶. Nu-
mi fusese de nici un ajutor - m¶car o vorb¶ de încurajare s¶-
mi fi §optit - Velea, fost coleg de facultate §i de c¶min 
(§i el redactor la proz¶, la Luceaf¶rul), în schimb, Sânzienei 
Pop, citind manuscrisele, îi pl¶cuser¶ (§i) ale mele; pledase 
cauza §i a lor, mai cu seam¶ fa∞¶ de mon§trii S¶raru, Dodu-
B¶lan - ace§tia fiind, violent, împotriv¶ (în special S¶raru : 
§tia c¶ eu §tiu c¶ el fusese ho∞ de internat) ; g¶sise în∞elegere 
la... Eugen Barbu, §eful revistei, atunci (1966) într-o zodie 
bun¶. ïn aceast¶ “lupt¶”- am plasat-o între ghilimele -
Sânziana a avut-o al¶turi §i pe Gica - §i iat¶ c¶ într-o zi m¶ 
anun∞¶, a§a, în treac¶t (ea trecea - eu st¶team... pe coridor) c¶ 
îmi intr¶ o proz¶ în num¶rul viitor! Ei bine, o pagin¶ întreag¶ 
am avut! A§a am debutat, la vîrsta de 31 ani §i dou¶ luni, în 
Luceaf¶rul lui Eugen Barbu! Eveniment s¶rb¶torit-stropit cu 
prieteni din închisoare: Horia Popescu, Radu Surdulescu, 
Gic¶ P¶curaru §i Costic¶ Iliescu ; apoi cu oniricii; apoi cu 
Tita Chiper §i cu Sa§a Ivasiuc. 

M-a bucurat, cum s¶ nu m¶ bucure? - bucuria prietenilor 
mei, iar ca scriitori, a oniricilor, a Titei, a lui Sa§a. Atunci 
n-am luat în seam¶ nuan∞ele de participare ale unor prieteni 
pu§c¶ria§i - ca Sa§a : foarte aferat, m-a felicitat, b¶tîndu-m¶ 
pe um¶r, apoi s-a c¶rat la masa lui Fulga, vicepre§edintele 
Uniunii; ca Marino: pe timpul cînd frecam parchetul 
culoarelor redac∞iilor, mai ales al Gazetei literare, nu numai 
c¶ nu m¶ ajutase, dar pentru c¶ Tita îl îndemnase s¶ intervin¶ 
pe lîng¶ Eugen Simion s¶-mi deblocheze manuscrisele, el se 
scuzase c¶ n-are putere, c¶ ce a fost (în B¶r¶gan) - a fost, 
acolo, acum suntem alt¶dat¶ §i în alt¶ parte... Asta ar fi fost 
de înghi∞it (mai ales c¶ de cînd ie§isem la suprafa∞¶ aflasem 
lucruri de necrezut, de neacceptat despre el cel devenit dup¶ 
arestarea pentru p¶r¶sire-de-domiciliu...). ïns¶ dup¶ scena de 
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pe coridoarele Gazetei..., dac¶ ne mai întîlneam pe undeva, 
Marino nu m¶ vedea! De cîteva ori r¶m¶sesem singur (§i 
stingher) la restaurantul Casei Scriitorilor - fusesem invitat 
de Ivasiuc, dar Sa§a, luat cu alte treburi, plecase f¶r¶ s¶ 
pl¶teasc¶, l¶sîndu-m¶ singur-singurel, fa∞¶ c¶tre fa∞¶ cu 
Madam Candrea, responsabila : ea §tia c¶ nu eu pl¶tesc, dar 
tare ar fi dorit s¶-i eliberez masa, avea §i al∞i clien∞i. Marino 
se fî∞îia prin apropiere, eu schi∞am o ridicare de pe scaun, un 
semn din cap, din priviri - nimic: dac¶ omul cu privire de 
vultur nu m¶ vedea... £i iat¶-l pe acela§i, imediat dup¶ ce 
debutez, c¶ m¶ observ¶ - vine spre mine, în plin restaurant, 
cu bra∞ele deschise, gata s¶ m¶ îmbr¶∞i§eze, felicitîndu-m¶ : 

«ïn sfîr§it !», exclam¶ el, strîngîndu-mi mîna ca nicio-
dat¶ (mîna lui Marino nu e mîn¶, ci m¶nu§¶ umflat¶ cu aer -
§i jilav¶). 

N-am rupt rela∞iile - nici nu aveam ce rupe - el mi-a dat 
un referat favorabil la Ostinato, apoi, dup¶ ani, m-a c¶utat 
la Paris... 

«ïn sfîrsit !»-ul lui Marino era, omene§te, oftatul de 
u§urare c¶ - în sfîr§it! - m¶ descurcasem singur (sau: f¶r¶ 
interven∞ia lui), fiind §i el dintre cei ce sunt convin§i: 
puterea de a interveni în favoarea unui prieten este finit¶, 
consumabil¶, epuizabil¶ - precum benzina din rezervorul 
propriului automobil: dac¶ dai altora, ri§ti s¶ r¶mîi tu în pan¶ 
de... ce-o fi. 

£tiu c¶ Tita Chiper s-a bucurat sincer pentru debutul 
meu. M¶ feresc îns¶ de a afirma c¶ Sa§a nu s-a bucurat - nici 
vorb¶ s¶ spun c¶ i-ar fi displ¶cut intrarea §i a mea în rîndu-
rile oamenilor c¶, vorba lui Marino : «ïn sfîr§it !». O reac∞ie 
iritat¶ i-a provocat, am mai spus, r¶sfoirea (de§i el pretindea 
c¶ nu-l citise deloc) manuscrisului Ostinato. Dar chiar §i în 
acea împrejurare ar fi putut s¶ fie pricinuit¶ (iritarea) de 
faptul c¶, omene§te, nu-i pl¶cuse textul ! 

Ca §i în chestiunea reînmatricul¶rii, Sa§a se trezise 
promi∞înd c¶ are s¶ pun¶ el o vorb¶ bun¶ - la editura unde voi 
preda Ostinato. Nu-i cerusem §i nu-l întrebasem pe lîng¶ 
cine avea s¶ pun¶ vorbea ceea... 

La urma urmei, niciodat¶ n-am discutat cu el vreun text 
al meu - admi∞înd c¶ citise vreunul. Cu Sa§a nu puteam - în 
sensul c¶ nu aveam posibilitatea, nici nesim∞irea lui s¶ insist, 
s¶ blochez tot ce împiedica s¶ se vorbeasc¶ despre altceva 
decît prozele mele. Nu m¶ deranja peste poate regula impus¶ 
de el : §tiam c¶ m¶ consider¶ f¶cînd parte din alt¶ categorie, 
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din alt regn - nu-l contraziceam (or asta îl scotea din fire), 
i-o §i spuneam - iar în vremea din urm¶ se temea c¶ a§ pro-
veni dintr-o tab¶r¶ opus¶ lui... Cum eu nu-mi ap¶ram 
literatura decît în fa∞a cenzorilor - §i nu cu argumente 
literare - nu sufeream. Iar pe el, dup¶ ce l-am l¶udat o vreme, 
f¶r¶ rezerve (p¶catul meu), am început a-i comunica, scurt, 
dezacordurile, mai ales cu “teoriile” lui neomarxiste - Tita le 
zicea: marxtineretice... 

Am în∞eles mai tîrziu: Sa§a Ivasiuc nu intervenise 
niciodat¶ în favoarea mea - de§i de fiecare dat¶ se propunea, 
apoi, periodic, între∞inea maioneza, povestind basme cu... 
stadiul în care se afla interven∞ia - nici în reînmatriculare, 
nici în debut, nici pe lîng¶ edituri. Dup¶ cum, cu excep∞ia 
decodific¶rii din aprilie 1970 a U§ii... nu cred c¶ Ivasiuc 
intervenise vreodat¶ pe lîng¶ redac∞ii de periodice ori 
edituri în defavoarea mea (oricum, Ostinato nu din pricina 
lui a fost repetat respins). A, c¶ venind vorba despre mine, 
prietenul Sa§a plasa o m¶g¶rie de-a lui, un ivasiucism -
perfect posibil; c¶, ag¶∞at de Securitate (acum, dup¶ 40 de 
ani, înclin s¶ cred c¶, într-adev¶r, cedase din primele 
momente ale anchetei - la începutul lui noiembrie 1956 - c¶ 
perioada petrecut¶ cu Serdaru §i cu mine, în ‘58, la Gherla, 
fusese, într-adev¶r, o încercare a lui de a sc¶pa de lan∞ul-la∞ul 
Securit¶∞ii, dar, vai, la Periprava, la lucru, bolnav, a rec¶zut 
- §i a§a a r¶mas), la fiecare convocare ori “întîlnire priete-
neasc¶”, de frica b¶t¶ii luate de la c¶pitanul Enoiu (fric¶ 
amestecata cu o important¶ doz¶ de paranoia), îi mai §i turna 
pe cei desemna∞i de Organ - printre ace§tia §i pe mine... 

A§a c¶ revin: unde, cu ce am gre§it fa∞¶ de Ivasiuc ? -
pentru a putea spune c¶ el, f¶cînd ce-a f¶cut, a dat replica, 
r¶spunsul meritat, r¶splata pentru fapt¶ ? 

Nu g¶sesc. £i nu pentru c¶ m-a§ crede curat ca lacrima, 
dar în raporturile cu Ivasiuc n-am f¶cut nimic de natur¶ s¶ 
provoace revan§¶. 

Unii prieteni au avansat ipoteza “geloziei” scriitorice§ti. 
N-am crezut atunci, continuu s¶ nu cred în a§a ceva: Ivasiuc 
era atît de p¶truns de superioritatea lui asupra tuturor, încît 
nu putea fi vorba de invidie; apoi el scria altfel decît mine, 
nu avea a se teme de concuren∞¶. 

ïn multe din elogiile (funebre) s-a afirmat c¶ “în ultima 
vreme Ivasiuc î§i presim∞ea sfîr§itul - de aceea se gr¶bea”... 
Chiar dac¶ ar fi presim∞it ceva, nu din aceast¶ pricin¶ se 
gr¶bea el - “în ultima vreme”. Se gr¶bise de cînd se §tia, era 
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în permanent¶ goan¶ - niciodat¶ în linie dreapt¶, totdeauna 
în zigzag, un perpetuu precipitat, mai degrab¶ f¶r¶ odihn¶ 
decît activ - era un agitat. ïi conveneau marile viteze, 
hocus-pocus-urile, focurile de artificii. Caracterul mitralie-
ristic al gîndirii sale îi z¶p¶cea, îi îmb¶ta, îi ame∞ea pe 
spectatori-auditori (am fost tentat s¶ spun: interlocutori, 
m-am retras la timp: Sa§a era monologhistul prin excelen∞¶) 
- dar mai cu seam¶ oferea pe tav¶, gata rumegate de ma§ina 
lui de rumegat orice : alibiurile teoretizate ale micilor 
sl¶biciuni (§i economii...) ale scriitorului la români - sub 
vremi... 

Cultura, capacitatea analitic¶, for∞a verbului (de§i, ca 
mai to∞i ardelenii, avea grave neajunsuri de limb¶ român¶), 
o anume z¶p¶ceal¶ simpatic¶ - dar mai ales viteza gîndirii, a 
vorbirii, a gesticula∞iei etc., au f¶cut din el un interlocutor 
c¶utat (§i invidiat). ïn închisoare eram constant intrigat cînd 
Sa§a - dup¶ cîte o “prelegere” ori o ceart¶ de celul¶ - ne 
întreba, pe Serdaru §i pe mine, dac¶ se observase “rapidi-
tatea” prelegerii, disputei. Serdaru încuviin∞a, béat, eu îns¶ 
nu în∞elegeam: “rapiditatea” cu care se înc¶ierase verbal -
era o calitate? «Dar bine-n∞eles !», f¶cea Sa§a, dezam¶git de 
mine, «fa∞¶ de lentoarea celorlal∞i...» 

Fiindc¶ m¶ b¶tea mereu la cap cu rapiditatea lui - pe care 
nu o pre∞uiam deloc - la un moment dat, excedat, am zis : 

«Eu credeam c¶ în gîndire, exprimare, e ca în amorul 
trupesc : nu trebuie s¶ faci... rapid, ci bine... - dup¶ cum nu 
se cer mari - ci vesele; nu care s¶ lucreze în mare vitez¶, ci 
s¶ fie viteze...» - s-a sup¶rat, a r¶mas botos vreo s¶pt¶mîn¶, 
iar cînd mi-a adresat cuvîntul m-a întrebat de ce am vorbit 
despre asta: am vrut s¶-l r¶nesc ? 

ïn libertate era preocupat, chiar dac¶ nu exclusiv, de... 
vitez¶, în mare parte de ea, a§a c¶, atunci cînd îmi venea 
bine, aduceam vorba de Sipo§ (avea nume de ungur, altfel 
era ∞igan d-al nostru, dîn popor), fost coleg de domiciliu 
obligatoriu, la L¶te§ti... Analfabet, îns¶ de§tept-spirt, avea o 
inteligen∞¶ dintre cele mai fantast-colorate §i nu §tiai cînd 
vorbe§te serios §i cînd glume§te. De pild¶, auzind la radio o 
“b¶tut¶” focoas¶, zicea: 

«A luat-o iute-iute - o termin¶ gramnic» Tot din muzic¶ 
(§i din ritm) : «Dom’le ! ‘M-auzit la radiu’, un acordionist -
rupere! De cînd mama m-a f¶cut n-am auzit unu mai bun! 
£ti∞i cum cînta ?» 

Da, voiam s¶ afl¶m cum anume cînta acordionistul cel 
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rupos - §i întrebam. 
«Cum! cum !» se jignea Sipo§ de o întrebare ca aceea. 

«Ca trenu’ - ce spun eu - ca glon∞u’, dom’le ! Nici n-apuci s¶ 
iei în seam¶-nceputu’, c-a ajuns la coad¶ !» 

«Vrei s¶ spui: repede? Rapid ?», insistam noi. 
«Ce repede, ce rapid - ca glon∞u’ ! Gramnic ! Mare 

acordionist, cînta c-o vitez¶ ce n-a v¶zut Parisu’ !» 
Uneori, cînd Sa§a se afla în plin¶ perorare, îndrugînd 

vrute §i nevrute, Tita sugera cîntatul la acordeon - pe dat¶ 
Alec (încetase de a mai fi Sa§a) se oprea, descump¶nit, 
r¶t¶cit. 

Oricum, Ivasiuc n¶v¶lise în mediul scriitoricesc cu un 
aer proasp¶t, cu argumente, cu “arme” necunoscute: o cul-
tur¶ occidental¶, o mare u§urin∞¶ (fire§te, §i mare-vitez¶) de 
a exprima oral o întîmplare, o reflec∞ie; o imagine, o anec-
dot¶ (facilitate c¶p¶tat¶, desigur, în închisoare, acolo ne 
exersasem cu to∞ii) ; cu un bagaj impresionant de amintiri de 
pu§c¶rie (ceilal∞i scriitori fo§ti de∞inu∞i fiind mult mai rezer-
va∞i - dac¶ nu de-a dreptul mu∞i) o remarcabil¶ capacitate 
analitic¶ dublat¶ de una, aproape insolent¶, de sintez¶. 
Fire§te, îi strivise pe fo§tii scriitori, de mult¶ vreme realist-
socializa∞i, ca Jebeleanu, Bogza, Macovescu ; pe “langsami” 
transilvani ca Breban, Manolescu, Ion (nu Ioan) Alexandru; 
îi pusese în v¶dit¶ inferioritate pe reg¶∞enii ,,‘o∞i” (§i rapizi -
dar nu ca Sa§a al nostru care, vorba lui Sipo§, nici n-a-nce-
put, c-a §i terminat !), precum Marinii de orice culoare: 
Preda, Sorescu ; îl subclasase pîn¶ §i pe un Matei C¶linescu, 
m¶car tot atît de dotat - dar dac¶ nu avea “viteza” lui Sa§a... 

Ca §tab mi-a fost de-ajuns contactul cu redactorul-§ef 
adjunct al editurii Cartea Româneasc¶, a§a c¶ nu m-a mai 
interesat cariera lui (cum atît de plastic vorbe§te Breban) de 
secretar al Uniunii Scriitorilor, de director de studio cinema-
tografic. Nu §tiu cum a fost ca §ef - §i nu am nici cea mai 
neînsemnat¶ dorin∞¶ de a afla... 

Ivasiuc a polarizat timp de un deceniu tot ce era mai 
de-valoare în literele române§ti din acea vreme. A exercitat 
o influen∞¶ v¶dit¶ asupra limbajului rostit §i scris - nu exist¶ 
doar epigoni ai lui, imitatori one§ti, ci §i puternice persona-
lit¶∞i ce au suferit influen∞a lui - am remarcat, cu probe, efec-
tul s¶u asupra, în ordine: a lui Breban, Manolescu, Matei 
C¶linescu. Ca observator de pe margine, am dedus motivele 
afinit¶∞ii acestora cu el - în fapt, unul singur: absen∞a... 
sentimentului etic. 
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Ivasiuc a fost ascultat, crezut, admirat, imitat (studiat) 
de mul∞i scriitori - cu prec¶dere prozatori §i esei§ti - din 
motive de : 

a. biografie (altfel spus: “via∞¶”) : din acest punct de
vedere, Sa§a nu era ca ei (nici unul dintre pu§c¶ria§ii-scrii-
tori nu s-a lipit de el) : f¶cuse închisoare; în ciuda acestui 
teribil,“accident de parcurs”, Ivasiuc nu era... sup¶rat pe 
regimul comunist: el nu era vindicativ - ca al∞ii, nici m¶car 
resentimentar; el nu cultiva memoria, ci o trafica, o f¶cea 
“util¶ partidului”, a§a cum f¶cuse de la debutul editorial, în 
Vestibul: pusese în cîrca antonescienilor ceea ce se petre-
cuse, în fapt, sub comuni§ti ; desigur, nu era rigid ca vechii 
comuni§ti, îns¶ nu r¶mînea mai pu∞in marxist (dovad¶: arti-
colele care umpluser¶ volumele sale “teoretice”), el fiind 
acela care lansase, cel pu∞in în mediul scriitoricesc, justifica-
rea: ,,am intrat în partid, ca s¶-l subminez pe din¶untru” §i, 
de§i toat¶ lumea §tia cînd intrase el (ca §i mine, la 22 august 
1968, dup¶ invadarea Cehoslovaciei). Lumea aceea fiind 
româneasc¶, deci neiubind adev¶rul, ci surogatul, falsul, 
calpul, înlocuitorul, l-a l¶sat nepus la punct. Mai apoi 
Breban, prost sf¶tuit de ¢epeneag, încercase s¶-§i impun¶ 
paternitatea “submin¶rii partidului” - ca s¶-§i confec∞ioneze 
o legitimitate de... opozant anticomunist, dar iar¶§i: suntem 
în România, unde toate §opîrlele, chiar avînd dimensiuni 
crocodiliene, sunt înghi∞ite cu voio§ie (§i cu legendara 
în∞elepciune local¶), nimeni nu-§i d¶ osteneala s¶-l ia de 
guler pe impostor. ïn fine, Ivasiuc le era apropiat (mereu: 
biografic), fiindc¶... §i el avea mici-mari-sc¶deri-de-
caracter; §i el se aranja cu orice, cu oricine; era §i el piatr¶ 
daco-roman¶ peste care n-au decît s¶ treac¶ toate apele... 
Oricît de orbi, de surzi, de boi ar fi fost scriitorii prieteni ai 
lui, nu se putea s¶ nu se fi întrebat m¶car o dat¶ pe an (s¶ 
zicem: de 23 august) : cum se face c¶ un fost de∞inut politic, 
§ef al lotului studen∞ilor de la Medicin¶ din ‘56, ajunsese, ca 
prin minune, “func∞ionar” la Ambasada American¶? Cum de 
el, fost bandit, este promovat secretar al Uniunii Scriitorilor, 
director de studio cinematografic, bursier Fulbright, 
asiduu c¶l¶tor în Occident? R¶spunsul la toate acestea, un 
singur cuvînt: Securitatea. 

A mai fost l¶udat, imitat, cultivat Ivasiuc §i pentru: 
b. discursul practicat (cu alte cuvinte pentru “oper¶”) : în

asta era prezentat ca un novator, uitîndu-se prea repede (§i 
interesat) c¶ existase pîn¶ în urm¶ cu un deceniu, în carne §i 
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oase, un oarecare Camil Petrescu... Oricum, opera (în sensul 
brebànic) a lui Ivasiuc a p¶rut contemporanilor §i unora din 
urma§i salutar¶: 

“Iat¶ cum s¶ scriem, pentru a nu ne tr¶da talentul! Iat¶ 
ce s¶ scriem, ca s¶ împ¶c¶m capra cenzurii cu varza 
geniului nostru literar!” 

Epoca Marilor Colabora∞ioni§ti (Sadoveanu, C¶linescu, 
Arghezi, Camil Petrescu) era revolut¶ ; de asemeni cea a 
pseudoscriitorilor de tipul Frunz¶, Galan, Chiri∞¶, 
L¶ncr¶njan. Pe tava liberaliz¶rii-de-sus (cea pe care Breban 
pretindea c¶ a aruncat-o, astfel dînd o nou¶ interpretare 
func∞iei... de purt¶tor de tav¶), partidul nostru cel drag §i 
generos oferea inginerilor sufletului patriotic românesc 
posibilitatea venirii Momentului atîta a§teptat: cel al Valorii 
- “Momentul Nichita”.

La oameni noi - “moment” nou... Dup¶ domnia produ-
selor prolet¶roilor, în prima lor parte blagoslovite de Marii 
Tr¶d¶tori, iat¶, ie§eau la lumin¶ poezii adev¶rate, povestiri 
adev¶rate... - numai atît, critica §i istoria literar¶ r¶mînînd, 
mai departe, sub aripa Gospod¶riei de Partid - iar o dat¶ cu 
Francisca lui Breban chiar §i romane (aproape) adev¶rate... 

ïn cartea de amintiri în dialog cu I. Vianu, Matei 
C¶linescu prezint¶ cu mult curaj autocritic fascina∞ia exerci-
tat¶ asupra junilor (Nichita, Baltag, Velea, Dimisianu, 
Breban) de îmb¶trînitul în rele, fanaticul procekist Paul 
Georgescu, reprezentînd simultan glasul partidului §i glasul 
disiden∞ei de partid §i destat... 

Cînd a ap¶rut printre scriitori Ivasiuc (prin 1963-64), 
colegii de genera∞ie §i de arme (de asemeni, ai mei - dar atît) 
: Breban, Matei, Manolescu, erau gata prepara∞i... - n-am s¶ 
spun: “ca la Pite§ti”, dar am s¶ atrag aten∞ia c¶ fiecare dintre 
ei avea “o bub¶ la dosar”, iar aceasta func∞iona ca butonul de 
comand¶ cu care Puterea, ap¶sînd-l¶sînd, îi manipula pe 
ace§ti b¶ie∞i speria∞i de avioane - deocamdat¶ utemi§ti de 
n¶dejde, dar viitori str¶luci∞i activi§ti ideologici pe t¶rîm 
literar. Fiecare dintre junii furio§i era §antajabil ori chiar 
§antajat; se l¶sase, din fric¶, din oboseal¶, din la§itate, ori îl 
obligase familia s¶ ajung¶ la...con§tiin∞a c¶ trebuie s¶ fi 
gre§it el cu ceva fa∞¶ de statul democrat-popular, altfel statul 
acela nu i-ar atrage aten∞ia mereu-mereu... Pentru ace§tia, 
modera∞iunea în vorb¶ §i chiar în gînd, sau chiar 
muto-surditatea politic¶ era mama s¶n¶t¶∞ii - ei f¶ceau parte 
dintre supravie∞uitorii Ungariei §i, cum se spune: cînd ai 
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sc¶pat de arest¶rile din ‘56, de exmatricul¶rile din ‘57, mergi 
pe burt¶, î∞i ∞ii fleanca pîn¶ la a uita c¶ e§ti fiin∞¶ cuvînt¶toare 
- astfel explicîndu-se, la to∞i, atît amnezia selectiv¶ privind 
Momentul ‘56, practicat¶ în amintirile publicate (Matei 
C¶linescu, I. Vianu, N. Breban) cît §i în r¶spunsurile la inter-
viuri (N. Manolescu). Nu trecuse nici un deceniu de la 
traum¶, dar colegii lui Nichita se aflau pe calea cea bun¶: a 
diversionismului etic prin practicarea valorismului estetic. 
Erau foarte curajo§i cu voie de la Paul Georgescu (disiden-
tul autorizat) : cereau s¶ se revizuiasc¶ regimul distribuirii... 
scaunelor, §tiind ei c¶ scaun la cap au mul∞i §i nu le sluje§te 
la nimic, pe cînd un scaun sub curul omului... 

ïntre acestea, cum se spune, a ap¶rut Ivasiuc. Venise 
relativ tîrziu (când to∞i ceilal∞i erau afirma∞i), dar nu cu mîi-
nile goale: a dat acestei genera∞ii §i urm¶toarei (efectele 
sim∞indu-se puternic mai ales la optzeci§ti - vezi Cr¶ciun, 
Mu§ina) un suport teoretic : justificarea valorismului. 

Prin viata-§i-opera sa, Al. Ivasiuc, cel cu nume rutean, a 
sintetizat tendin∞ele (milenare) ale mioritismului daco-
roman. 

O m¶sur¶ discriminatorie în ceea ce m¶ prive§te - reabi-
litatea uridic¶: dac¶ reînmatricularea nu mi-a provocat 
întreb¶ri b¶nuitoare (Sa§a nu beneficiase de anii de medicin¶ 
f¶cu∞i, de§i i se aprobase recuperarea lor §i continuarea 
facult¶∞ii - mi-a ar¶tat hîrtia - eu: ba), povestea cu reabilita-
rea a fost cît se poate de tulbur(¶toar)e : 

Eram redactor la România literar¶. ïntr-o zi Leonid 
Dimov, intrînd în biroul nostru §i dînd cu ochii de mine, s-a 
mirat, ironic: 

«Nu e§ti la reabilitare ?», m-a întrebat. 
Am picat din lun¶. Nici nu §tiam c¶ se fac reabilit¶ri -

oricum, eram membru de partid, f¶r¶ reabilitare juridic¶. 
Dimov mi-a spus c¶ §tia de cîteva zile de la Caraion, coleg 
de birou, §i c¶ dintre scriitorii pu§c¶ria§i politici fuseser¶ 
convoca∞i: Ion Caraion, St. Aug. Doina§, Al. Paleologu, 
Adrian Marino, Aurel Covaci, C. Noica §i Al. Ivasiuc. 
Dimov §tia §i cine nu fusese chemat (la reabilitare) : 
Negoi∞escu, Dinu Pillat, Ovidiu Cotru§, I.D. Sîrbu, N. 
Steinhardt, Ion Omescu - noi doi.... 

«Nu-i nimic, au s¶ ne ia în lotul urmator !», a glumit 
Dimov. 

Nu a fost nici un “urm¶tor”. Cînd i-am întrebat pe 
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Marino, pe Paleologu, pe Caraion cum fuseser¶ reabilita∞i 
(fire§te, voisem s¶ aflu cum decursese ceremonialul: 
fuseser¶ trecu∞i prin fa∞a unui complet de judecat¶, ori doar 
convoca∞i la Municipiul de partid §i anun∞a∞i c¶, începînd 
de azi…). Fiecare, în felul s¶u s-a ar¶tat ofensat de întreba-
rea “insinuant¶” (Marino m-a întrebat, el, ce insinuez, între-
bînd cum fuseser¶ ei reabilita∞i ?), ba Caraion m-a invitat, cu 
deferen∞a-i legendar¶, s¶-l las dracului, în pace! 

Iat¶: lui Ivasiuc i se aprobase reînmatricularea la 
Medicin¶, fusese §i reabilitat juridic - el, “§ef de lot” ! Nu 
întreb: «De ce el da §i eu ba ?», ci : «De ce nu §i eu ?» 

Recunosc: cu acel prilej (reabilitarea) am început a-mi 
pune întreb¶ri rele despre colegii mei de pu§c¶rie; ba am 
cedat luptei-de-clas¶ - pe care nu comuni§tii au inventat-o. 
Am cedat chiar “g¶sirii unor coinciden∞e”, a unor “pentru-
c¶”-uri - la Doina§, la Marino, la Noica, la Ivasiuc, la 
Covaci... Lui Dimov i-am zis, a doua zi, pe coridor, de fa∞¶ 
cu - nu întîmpl¶tor! - Adi Fianu, c¶ m¶ pi§ pe reabilitarea lor 
- îns¶ tratamentul diferen∞iat (mai ales în raport cu Ivasiuc)
m-a ulcerat : de ce lui s¶ i se propun¶, dar nu §i mie? 
Prin ce m¶ deosebeam eu de el ? 

ïn momentul în care am început a-mi r¶spunde, m-a 
apucat jalea - pentru prietenia dintre noi. 

ïn acest text neavînd de gînd s¶ povestesc întîmpl¶ri (am 
f¶cut-o §i nu o singur¶ dat¶), revin la întrebarea: 

Unde am gre§it? Cum §i prin ce - încît s¶ justifice, în 
ochii lui Ivasiuc, r¶ul pe care mi l-a f¶cut? 

N-am s¶ spun c¶ eu nu i-am f¶cut nici un r¶u - ci : nici 
atunci, nici acum nu g¶sesc în actele lui Ivasiuc r¶spunsul la 
acte ale mele de aceea§i natur¶; tic¶lo§iile lui ca r¶spuns la 
unele tic¶lo§ii ale mele. 

ïn con§tiin∞a scriitorilor români din genera∞ia noastr¶ §i 
din cea urm¶toare, “subiectul Ivasiuc” este sub regim de 
tabu. Am mai spus, acum repet: Ivasiuc constituie alibiul, 
justificarea celor ce, necola-borînd pe fa∞¶ cu Puterea, 
pretind c¶ i s-au opus (prin cultur¶), c¶ i-au rezista (prin 
literatur¶) ; §i, din moment ce ei au f¶cut numai literatur¶, s¶ 
fie socoti∞i nu doar buni literatori, ci §i vajnici rezisten∞i. 

ïn omul Ivasiuc s-au recunoscut (recunosc¶tori...) to∞i 
scriitorii români ce, ca tot cre§tinul, au avut §i ei mici-
sl¶biciuni etice, începînd cu t¶cerea în fa∞a injusti∞iei, 
continuînd cu iner∞ia în fa∞a terorii, sfîr§ind cu acceptarea 
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(mioritic¶) a inacceptabilului: analfabetizarea comunit¶tii 
românesti si dezumanizarea ei - f¶r¶ a mai vorbi de “micu∞a 
noti∞¶ informativ¶” dat¶ Securit¶∞ii, ca gaj pentru o proble-
matic¶ “mic¶ favoare” (apartament, pa§aport, volum 
publicat, rubric¶ men∞inut¶, slujb¶). 

ïn textele lui Ivasiuc §i le-au (re)cunoscut pe ale lor to∞i 
scriitorii ce s-au min∞it singuri la oglind¶ - pîn¶ au ajuns s¶ 
chiar cread¶ în realitatea... cealalt¶: “luptele” duse cu cen-
zura (cînd erau doar tîrguieli meschine - pe picior de 
inegalitate!) ; scriitori români ce s-au consolat cu “ecoul în 
rîndurile cititorilor” pe care ei în§i§i îi înv¶∞aser¶ s¶ decodi-
fice pîn¶ la anulare fiecare poem, roman, pagin¶, strof¶, vers. 
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2. ¢EPENEAG 

L-am cunoscut în toamna anului 1965, pe culoarele 
Luceaf¶rului; sau poate ale Gazetei literare - oricum, eu 
eram un postulant la debut, el fiind (de un an, poate de doi) 
un str¶lucit tîn¶r scriitor. 

N-a§ spune c¶ între noi a sc¶p¶rat prietenia la prima-
vedere. De§i setos de comunicare, nu m¶ deschideam lesne -
nu de fric¶: din discre∞ie. A trecut un an întreg de vedere, cel 
pu∞in s¶pt¶mînal¶ (tot pe coridoarele redac∞iilor), pîn¶ s¶ ne 
apropiem. Probabil dac¶ a§ fi frecventat §i eu cafenelele, cîr-
ciumile, ne-am fi împrietenit mai devreme. 

¢epeneag si cu mine aveam moduri diferite, as zice: 
simetrice de a trata binomul s¶r¶cie-b¶utur¶. Cînd eram obli-
gat s¶ explic de ce nu intru în “localuri”, ziceam: 

«Pentru c¶ n-am bani.» 
¢epeneag d¶dea exact acela§i r¶spuns - îns¶ la o alt¶ 

întrebare: de ce e toat¶ ziua (mai ales noaptea) prin 
“localuri” ? 

ïntr-o zi, trecînd prin Pia∞a Roman¶, pe la ora prînzului, 
m¶ opre§te ¢epeneag - nu mai §tia cum m¶ cheam¶, a înce-
put cu : «B¶, ¶sta...», dar mi-a cerut cu un aer natural ni§te 
bani. Suma era imens¶ pentru mine (o sut¶ de lei!); am 
r¶spuns c¶ regret, dar nu am atî∞ia bani; la care el, cu acela§i 
natural, m-a înjurat de mam¶ §i s-a îndep¶rtat, oprind pe alt 
trec¶tor. Nu l-a§ fi l¶sat s¶ plece, dup¶ o asemenea prob¶ de 
prietenie, f¶r¶ a-i arde una peste bot, dac¶ n-a§ fi fost para-
lizat de “aspect”. £i eu eram s¶rac, r¶u îmbr¶cat, dar m¶car, 
în pantofii scîlcia∞i, purtam ciorapi (cîrpi∞i regulat de mine, 
pe un bec ars); pantalonii d¶inuiau “dinainte de Revolu∞ie” 
(Maghiar¶), îns¶ aveau to∞i nasturii la prohab §i nu erau 
descusu∞i la buzunare... M¶ mai impresionase extrem de 
nepl¶cut: la acea or¶ matinal¶, el era, dac¶ nu beat, atunci 
b¶ut - duhnea acru a borhot. 

Pe coridoarele revistelor, spre deosebire de mine care 
a§teptam un problematic semn din partea redactorilor c¶rora 
le încredin∞asem manuscrisele, ¢epeneag p¶trundea în 
birouri, totdeauna f¶r¶ s¶ bat¶, r¶mînea cît r¶mînea, ie§ea, 
intra în altul... Nu-mi f¶cea nici cald nici rece. Nu-l condam-
nam §i nu-l ap¶ram. Citisem cîteva texte semnate de el, nu le 
g¶sisem pe gustul meu, îns¶ §tiam: lumea nu-i alc¶tuit¶ 
numai din b¶ie∞i §i fete pe gustul meu, mai erau §i altfel(e)... 
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Cum el nu cuno§tea prozele mele §i nu manifestase interes 
fa∞¶ de ceea ce, eventual, scriam, nici eu nu sim∞eam nevoia 
s¶ gr¶besc mersul istoriei. 

Atunci, prin noiembrie 1966, mai simpatici, mai abor-
dabili, mai calzi p¶reau mai-tinerii (§i decît el) Mazilescu, 
Turcea, Neac§u, £tefan Stoian, Vintil¶ Iv¶nceanu, papi∞oi §i 
fantast (pe Sorin Titei, de§i f¶cea parte din grupul oniric, 
nu-l pun aici: fusesem colegi în prima studen∞ie, el nu 
fusese arestat, ci exmatriculat, ceea ce p¶rea a-l fi distrus mai 
eficace decît o închisoare cinstit¶: devenise de o pruden∞¶ 
enervant¶, antipatic¶ - chiar dac¶ în 1958 publica în 
Steaua...). 

Aflasem chiar din gura lui ¢epeneag : î§i mutase sediul 
de la legendara cîrcium¶ Singapore (nu fusesem niciodat¶, 
nu §tiam nici pe unde s-ar fi putut afla) mai în centru, “la 
Madam Candrea”: acolo, în hazardul (?) a§ez¶rii la mese, 
ne-am cunoscut ceva mai bine: a§a am aflat c¶ în ‘56 el era 
student la Drept, c¶ în ziua manifesta∞iei se afla în Pia∞¶, dar 
nu fusese arestat, c¶ asistase la procesul meu din ‘57... - §i 
ne-am împrietenit; acolo am luat cuno§tin∞¶ de programul 
oniric, acolo am aflat c¶ eu nu sunt (oniric), îns¶, ca b¶iat 
bun ce eram, fusesem acceptat - ca membru tolerat... 

ïntre 1965 (cînd revenisem la Bucure§ti) §i 1968, la 
întîia neîn∞elegere cu ¢epeneag (am s¶ revin), m-am învîrtit 
numai printre scriitori... toleran∞i. Nu avea important¶ 
(credeam, atunci) c¶ eu scriam realist, c¶ Iv¶nceanu era 
suprarealist, c¶ ¢epeneag teoretiza onirismul - mergeam 
împreun¶ ; probabil ne apropia satisfac∞ia c¶, în sfîr§it, 
puteam face literatur¶ §i noi, da∞ii la o parte - dup¶ o iarn¶ 
atît de geroas¶ §i atît de realistsocialist¶. 

Nu-i puteam urm¶ri în toate ac∞iunile pe noii mei prie-
teni: pîn¶ la 6 decembrie (‘66) - pentru c¶ nu publicasem 
nimic; pîn¶ la 22 august ‘68, fiindc¶ nu aveam volum; înc¶ 
vreo §ase-§apte luni pentru c¶ nu eram membru al Uniunii 
Scriitorilor (regul¶ func∞ionînd, ca un f¶cut, doar în ceea ce 
m¶ privea: ¢epeneag fusese primit dup¶ publicarea a dou¶-
trei schi∞e - în reviste). De aceea am fost spectator la 
“marile b¶t¶lii” (de la Iazul-Mic) ce agitaser¶ lumea scriito-
riceasc¶ : schimb¶ri în redac∞iile revistelor, ale editurilor; în 
cenacluri; chiar în ale conducerii Uniunii. Atunci au fost 
doborî∞i mon§tri îmb¶trîni∞i în rele, ca Beniuc, dar §i dintre 
mai-tineri, precum Eugen Barbu cu întreaga-i echip¶: 
S¶raru, Dodu-B¶lan, L¶ncr¶njan, Brad, cei ce, la pu∞in¶ 
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vreme dup¶ alungarea lor de la Luceaf¶rul, aveau s¶-§i 
depun¶ ou¶le resentimentare în S¶pt¶mîna, iar puii troglodi-
tismului securist aveau s¶ capete pene abia dup¶ decembrie 
‘89, prin România Mare. Neavînd dreptul (statutar) de a 
participa la evenimente, le tr¶iam prin procur¶ la Madam 
Candrea, relatate de ¢epeneag. El se afla atunci în mare 
form¶ organizatoric¶: extrem de activ, reu§ise a-§i impune 
tactica (de §ah) chiar mai-vîrstnicilor : Breban, Sami 
Damian, B¶nulescu, Matei C¶linescu - într-o oarecare 
m¶sur¶ chiar lui Nichita St¶nescu - poetul naviga de pe 
atunci în dou¶-trei luntre, printre ele §i cea a lui Eugen 
Barbu. Venise rîndul noii genera∞ii s¶ conduc¶ afacerile... 

¢epeneag primise asigurarea ferm¶ c¶ va scoate o 
revist¶ literar¶ la Ploie§ti §i mi-a cerut §i mie proz¶. Am fost 
încîntat - prima oar¶ cînd eram solicitat s¶ dau texte pentru 
publicare. Am copiat de mîn¶ vreo dou¶zeci de pagini... 
Cînd s¶ i le dau, aflu c¶ “revista de la Ploie§ti” urma s¶ fie 
condus¶ de B¶nulescu, ¢epeneag ocupînd locul doi. L-am 
anun∞at c¶ nu dau “la revista lui B¶nulescu”. ¢epeneag a 
crezut c¶ glumesc, iar cînd s-a convins c¶ sunt cît se poate de 
serios, m-a întrebat de ce refuz, doar B¶nulescu este “de-ai 
no§tri” §i un foarte bun scriitor. Am acceptat c¶ e foarte bun 
scriitor, dar eu refuz s¶ public în revista lui, fiindc¶ nu-i 
deloc “de-ai no§tri” - i-am spus c¶, în B¶r¶gan, tr¶isem 
într-un sat-nou vecin cu F¶c¶ieniul, din care preotul 
B¶nulescu fusese alungat de comuni§ti cu întreaga familie, 
iar b¶iatul popii, F¶nic¶, scria la Scînteia tineretului, în 
tandem cu Ilie Purcaru, purc¶rii despre binefacerile agricul-
turii socialiste §i ale politicii agrare a partidului nostru, mai 
cu seam¶ în B¶r¶ganul de aur... ¢epeneag n-a în∞eles ce 
aveam eu de împ¶r∞it cu B¶nulescu, ce anume pretindeam de 
la el, ce aveam cu colectivizarea - i-am r¶spuns c¶, Doamne 
fere§te, n-aveam nimic de împ¶r∞it cu B¶nulescu, dar am 
dreptul s¶ nu public în revista unui purc¶riot, colaborator al 
Scînteii tineretului - taman pe tema agriculturii. ¢epeneag 
a f¶cut: 

«Ei §i ?» 
«Cum, ei-§i ?!» am exclamat (aflasem de curînd c¶ §i 

tat¶l lui fusese la Canal). 
La care ¢epeneag mi-a aruncat, senin: 
«E§ti un cretin !» 
Din cauza acestui tratament (în alte împrejur¶ri a§ fi 

rezolvat litigiul cu cîteva palme bine sim∞ite, îmi spuneam 
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îns¶ c¶ scriitorii nu se bat între ei, iar pentru c¶ nu §tiam cum 
se negociaz¶ înjur¶turile, insultele, mi-am propus s¶ fac trei 
pa§i înapoi, de unde s¶ nu mai avansez - în mijlocul 
oniricilor români), n-am mai dat manuscrise nici pentru 
Ramuri de la Craiova (suplimentul Povestea Vorbii îi fusese 
încredin∞at lui Miron Radu Paraschivescu, mentorul oniri-
cilor) ; de aceea n-am frecventat cenaclul tinerilor de la Casa 
Scriitorilor (care-l înlocuia pe cel al lui Barbu), condus de 
Vintil¶ Iv¶nceanu, sub obl¶duirea aceluia§i MRP - decît 
într-o singur¶ ocazie asupra c¶reia am s¶ revin. 

Cum devenisem destul de apropiat de ¢epeneag, i-am 
dat s¶ citeasc¶ Ostinato. Nu i-a displ¶cut, ba a început s¶ 
vorbeasc¶ în jur despre calit¶∞ile c¶r∞ii. Chiar dac¶ editura 
apucase s¶ mi-o resping¶ de cîteva ori (ori amînase un 
r¶spuns, ori t¶cea), aveam predate fragmente din roman la 
România literar¶ (la care lucram din septembrie ‘68, îns¶ 
pentru c¶ §i eu m¶ ocupam de proz¶, le d¶dusem direct lui 
Sami Damian), la Luceaf¶rul, la Via∞a Româneasc¶; prezen-
tasem §i la publica∞iile de limb¶ german¶ - la Neue Literatur 
lucra vechiul meu prieten Dieter Schlesak (din Sighi§oara) §i 
recenta Anemone Latzina, so∞ia lui Szasz Janos. Dup¶ un 
timp a ap¶rut un fragment (cel cu bivolii întor§i de la p¶§une 
în satul s¶sesc £ercaia) în cotidianul Neuer Weg, în tradu-
cerea Elisabethei Axmann-Mocanu. 

Cam pe atunci - prim¶vara, vara lui ‘69 - a avut loc 
“întîmplarea” fericit¶: poposind la redac∞ia revistei Neue 
Literatur, Miron Radu Paraschivescu (aflat într-o faz¶ bun¶, 
poate cea mai bun¶ din întreaga lui via∞¶) a prins a r¶sfoi o 
dactilogram¶ voluminoas¶. Anemone §i Dieter i-au vorbit cu 
c¶ldur¶ despre roman §i despre autor (de care MRP nu 
auzise), anun∞îndu-i inten∞ia lor de a publica mai multe 
fragmente în german¶, gata traduse. Dup¶ spusele Anemonei 
§i ale lui Dieter, Miron Radu Paraschivescu a r¶mas citind 
peste o or¶ - iar la un moment dat a exclamat: 

«Dar b¶iatul ¶sta e un Soljeni∞în român !» - apoi §i-a 
manifestat dorin∞a de a-l cunoa§te pe... românul acela. 

Dieter m-a chemat cu telefonul s¶ cobor. ïn fa∞a por∞ii, 
pe trotuar: Ana, Dieter si... MRP - îl cuno§team din vedere §i 
cum era protectorul oniricilor, într-un anume fel era §i al 
meu. Cînd m-am apropiat, MRP mi-a întins mîna §i mi-a zis: 

«La prima §edin∞¶ a cenaclului - cite§ti !», iar pentru c¶ 
eu nu în∞elesesem care §edin∞¶, care cenaclu: «Din romanul 
cu pu§c¶rie! Cite§ti pasajele cele mai tari - le aleg eu !» 
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Am plecat spre Pia∞a Victoriei, împreun¶ cu el §i cu Ana 
(au vorbit o vreme despre tat¶-s¶u, N¶vodaru, cu care 
fusese bun prieten). Mi-a comunicat data la care urma s¶ 
aib¶ loc cenaclul, mi-a recomandat s¶ iau leg¶tura cu 
Iv¶nceanu. A uitat ori n-a mai avut chef s¶ aleag¶ el 
fragmentele “cele mai tari”, mi-a zis s¶ citesc ce vreau eu. 

La scurt¶ vreme Iv¶nceanu mi-a confirmat programul, 
ad¶ugînd: 

«Miron a spus s¶ nu pierdem ocazia: vine televiziunea 
austriac¶!» 

ïn acel moment nu realizam importan∞a televiziunii; nu 
§tiam, nu aveam de unde §ti ce rol considerabil joac¶ §i în 
privin∞a literaturii. Apoi judecam “îngust”, cum spuneau 
tovar¶§ii no§tri de marxism: atunci, în prim¶vara-vara lui 
‘69, un exemplar din Ostinato se afla în Occident, nu 
vedeam cum ar fi putut s¶ m¶ ajute “ceva” care lucra cu 
imaginea, nu ca radioul, cu cuvîntul... 

Acesta era stadiul de informare (§i de dezvoltare...) al 
meu, atunci. M-am dus la cenaclu numai fiindc¶ apucasem 
s¶ promit unui om pe care-l stimam, pentru c¶-i proteja pe 
tineri (tîn¶r nu mai eram demult - dar eram eu debutant ?). 
Nu-mi pl¶ceau cenaclurile - dup¶ închisoare, fiindc¶ înainte 
le frecventam cu delectare - asistasem de dou¶ ori la 
“Cenaclul Barbu” (care-l precedase pe acesta, “al lui MRP”) 
§i nu m¶ cî§tigase ; oricum, dac¶ nu-mi cerea eforturi consi-
derabile prezen∞a (în sal¶), nici vorb¶ s¶ particip la discu∞ii, 
necum s¶ citesc. 

Eram extrem de emo∞ionat, aveam un trac nebun, ca un 
copil îmi ziceam: «Eu nu mai citesc, eu m¶ duc acas¶...», dar 
MRP §i Iv¶nceanu m-au ∞inut pe loc, asigurîndu-m¶ c¶ totul 
are s¶ ias¶ bine... Nu-mi era fric¶ de “consecin∞ele politice” 
ale lecturii, îmi era fric¶ de public - foarte numeros, ca de 
obicei în cenaclurile oficiale ale acelor ani: în sala mare a 
Casei Scriitorilor nu mai era o palm¶ de loc pe intervale, 
persoane de sex ginga§ ori doar mai u§oare §edeau pe 
genunchii ocupan∞ilor de scaune, u§ile erau larg deschise, 
pentru a auzi §i cei r¶ma§i pe palier. £i o c¶ldur¶ de iad. 

ïn prima parte a programului am stat al¶turi de MRP pe 
o banchet¶ lipit¶ de perete în dreapta mesei dind¶r¶tul c¶reia 
oficia inenarabilul Iv¶nceanu. Ce mare comedian∞, “B¶iatul-
Bur§i” ! Fire§te, §i-a t¶iat partea leului, prezentîndu-se pe 
sine §i ale sale producte, printre care superbul Vultcaloborg 
(§i Frumoasa Beleponj¶...) Televiziunea austriac¶, 
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prezent¶, îl excita §i mai vîrtos pe Iv¶nceanu §i ad¶uga 
cîteva bune grade, prin reflectoare, la dogoarea din sal¶. 
Succesul lui Bur§i a fost delirant: nu §tiu dac¶ minute, dar 
mult timp sala a aplaudat, a cerut bis... 

ïn fine, mi-a venit rîndul. Nu mai ∞in minte cum m-a 
prezentat Iv¶nceanu (nici dac¶ cineva m-a prezentat) ; 
fiindc¶ ezitam s¶ m¶ ridic de pe banchet¶, MRP m-a strîns 
de cot §i m-a somat în §oapt¶: 

«Te ridici §i cite§ti !» 
M-am ridicat; am citit. 
Prost, cu glas sugrumat de emo∞ie. Dup¶ primul frag-

ment m-am ridicat de pe scaun, gata s¶ plec. MRP mi-a 
strigat s¶ citesc altul; Iv¶nceanu m-a tras la loc, pe scaun. 
Parc¶ §i din sal¶ au fost glasuri care mi-au cerut s¶ continuu. 

M-am a§ezat, am continuat. ïn fapt am trecut la un 
fragment “tare” (nu mai ∞in minte care anume, unul din 
Jilava...). Eram ceva mai destins, la sfîr§it de fraz¶, de 
paragraf, îmi îndreptam privirea spre sal¶. ïn al doilea rînd 
de scaune se afla Nicolae Balot¶, fost coleg de Jilava (la 
camera 36). Mai la stînga mea, în prima jum¶tate a s¶lii: 
Puiu Cotru§, Marcel Petri§or... 

De la al doilea fragment (tare), Balot¶ s-a ridicat de pe 
scaun §i a început a vîsli spre ie§ire - f¶r¶ a uita s¶ distribuie 
în dreapta §i în stînga saluturi din cap, cum se face între 
oamenii bine crescu∞i. ïn timpul celui de al treilea fragment 
au disp¶rut §i Marcel Petri§or §i Puiu Cotru§. 

Trei oameni minuna∞i. To∞i trei au ∞inut neap¶rat - mai 
târziu - s¶-mi explice motivul pentru care plecaser¶ în 
timpul lecturii de la cenaclu. Cotru§, întîlnit la Paris, în 1972, 
mi-a promis c¶, de cum ajungem în ∞ar¶, cum m¶ caut¶ el, 
s¶-mi explice; Petri§or, a doua sau a treia zi, pe strad¶, 
dîndu-mi o cumplit¶ palm¶ (de prietenie) pe spate, m-a 
amenin∞at §i el, c¶ las’, -c¶-mi spune el, az’ -mîne; dou¶ 
decenii mai tîrziu, la Roma, Balot¶ a început un fel de 
explica∞ie - n-a dus-o pîn¶ la sfîr§it... 

Aplauzele ce au urmat au fost ciudate: b¶teau din palme 
¢epeneag, Iv¶nceanu, Mazilescu, Turcea, £tefan Stoian, 
dintre sus∞in¶tori, §i Ileana M¶I¶ncioiu dintre “indepen-
den∞i”, îns¶ n-am putut deduce efectul lecturii asupra fo§tilor 
de∞inu∞i (s-a v¶zut: fulger¶tor). 

Pelicula filmat¶ de austrieci a fost difuzat¶ la televiziu-
nea lor, ceea ce a provocat un cert interes pentru literatura 
“tîn¶r¶” din România. Au fost c¶uta∞i traduc¶tori, pentru 
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textele lui Iv¶nceanu a fost g¶sit¶ Heidi Dumreicher, pentru 
mine Marie-Thérèse Kerschbaumer. Ele au folosit traduce-
rile pentru televiziune §i în presa scris¶ : revista Literatur 
und Kritik din Viena a publicat - printre altele fragmente din 
Ostinato precedatede o not¶ biografic¶. Nu mai am (din 
1977, de la ultima arestare, cînd mi-a fost confiscat) acel 
num¶r din revist¶, dar sînt sigur c¶ acolo a ap¶rut pentru 
întîia oar¶, scris negru pe alb: “Paul Goma - un Soljeni∞în 
român” (desigur, în german¶), etichet¶ pe care primul ce mi-
o lipise fusese MPR... 

ïn var¶ M.-T. Kerschbaumer a venit în România, cu care 
prilej am cunoscut-o (ca de altfel §i pe Heidi cu care 
Iv¶nceanu avea s¶ se c¶s¶toreasc¶ în curînd §i s¶ emigreze în 
Austria). La întoarcerea ei spre Viena i-am încredin∞at un alt 
exemplar din Ostinato ; din nefericire i-a fost confiscat; din 
fericire exista cel ajuns în Occident. 

ïn toamna anului 1969 Dieter Schlesak a “r¶mas” în 
Germania. ïmi m¶rturisise inten∞ia (“de a tr¶da patria 
român¶”) §i îmi promisese c¶ are s¶ se ocupe de cartea mea 
- începînd prin a o traduce. ïntr-adev¶r, Dieter s-a ∞inut de
cuvînt - cu o excep∞ie: traducerea... Acest sas simpatic, 
sentimental, chiar dac¶ prea curînd a uitat limba român¶, era, 
pîn¶-n m¶duva oaselor, românizat : f¶r¶ a-i fi cerut 
socoteal¶, deschidea vorba §i promitea explica∞ii în curînd... 
A c¶utat editur¶ pentru cartea mea în Germania, a f¶cut refe-
rate, a scris articole în pres¶, a publicat dialoguri cu autorul, 
chiar înainte de apari∞ia c¶rtii la Suhrkamp (în traducerea 
Mariei-Thérèse Kerschbaumer). ïn ultima parte a campaniei 
a lucrat mîn¶-n mîn¶ cu ¢epeneag : acesta din urm¶ f¶cuse o 
nou¶ c¶l¶torie în Fran∞a (prima : în 1968) §i se cheltuise cu 
folos, g¶sind editur¶ (Gallimard) §i traduc¶tor: Alain Paruit. 

Un pas înapoi: în 1970, cînd avusese loc decodificarea 
ivasiucic¶ a c¶r∞ii mele U§a..., ¢epeneag era unul dintre 
redactorii nou-înfiin∞atei edituri Cartea Româneasc¶. De§i 
ini∞ial el nu citise textul (volumul fiindu-i repartizat lui 
Mircea Ciobanu), dup¶ scandal, cînd Preda a hot¶rît c¶ 
trebuie citit de to∞i redactorii (pentru o respingere... legal¶), 
l-a citit §i el. Nu ∞in minte s¶ fi spus (fa∞¶ de mine, se 
în∞elege, eu neparticipînd la §edin∞ele lor de lucru) c¶ U§a... 
ar fi fost o carte cu aluzii, în cod etc. ïn acela§i timp nu-mi 
aduc deloc aminte s¶ se fi pronun∞at (în urma lecturii) despre 
afirma∞iile fanteziste ale lui Ivasiuc. 

Cam pe atunci se c¶s¶torise cu Mona Ionescu, hispa-
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nist¶, redactor la Editura Meridiane, iar în casa socrilor s¶i 
de pe strada Cîmpina a început a-§i primi apropia∞ii dintre 
literatori. La “Cenaclul ¢epeneag” a citit Negoi∞escu prime-
le capitole ,,scandaloase” din ceea ce avea s¶ devin¶ dou¶ 
decenii mai tîrziu Istoria literaturii române, acolo s-au 
produs cu versuri, proz¶, balade cîntate: Cezar Iv¶nescu, 
Mazilescu, T¶nase, Turcea - va fi fost §i Sorin Titel, proba-
bil într-un moment în care lipseam eu... ïn toamna aceluia§i 
an (1970) a plecat din nou la Paris - am ajuns astfel din nou 
în 1971, cînd a ap¶rut Ostinato în german¶ §i în francez¶. 

Un alt pas înd¶r¶t la Momentul Cehoslovaciei: 
ïn 7 august (1968) m¶ c¶s¶torisem oficial cu Ana dup¶ 

doi ani de convie∞uire si numaidecît ne-am dus la mare, la 
Doi Mai. Acolo ne-a prins Invadarea Cehoslovaciei (am mai 
povestit în Soldatul cîinelui) : ne-am întors la Bucure§ti cu 
primul tren, a urmat tentativa de a m¶ înscrie în Brig¶zile 
Patriotice, intrare condi∞ionat¶ de intrarea în partid. La 
vestita §edin∞¶ au fost primi∞i §ase scriitori - îi mai num¶r o 
dat¶: 1. Mariana Costescu ; 2. A.D. Munteanu; 3. P¶unescu; 
4. Paul Schuster ; 5. Al. Ivasiuc §i 6. P.G:

¢epeneag era la Bucure§ti în momentul invaziei; 
împreun¶ cu al∞i scriitori tineri redactase un text de protest §i 
adunase semn¶turi - totul fiind publicat în pres¶. Cînd am 
ajuns eu în capital¶ nu se mai redactau proteste, nu se mai 
semnau peti∞ii împotriva invaziei Cehoslovaciei. Mi-am 
exprimat fa∞¶ de prietenul meu regretul c¶ nu fusesem în 
prima zi la Bucure§ti, s¶ particip nu doar prin semn¶tur¶, ci 
direct §i l-am anun∞at c¶, pentru a intra în Brig¶zi, intru în 
partid. ¢epeneag a reac∞ionat în stilul lui cunoscut, dar cu 
care eu nu m¶ puteam obi§nui: 

«E§ti un cretin!» 
Dup¶ un timp i-am comunicat c¶ are dreptate: 
«Sînt cretin, pentru c¶ ∞i-am spus - chiar a§a: de ce ∞i-am 

spus? Ca s¶-∞i dau prilejul s¶ ar¶∞i cît de mîrlan po∞i fi ?» 
¢epeneag s-a pref¶cut c¶ nu în∞elege. A§a f¶cea: pe 

prieteni îi trata cu : cretinule, idiotule, tîmpitule, iar dac¶ 
unul se sup¶ra, el... nu în∞elegea de ce acela se sup¶rase. 
Calificativul mîrlan venea dinspre Mazilescu : de fiecare 
dat¶ cînd ¢epeneag cretineà, tîmpeà în dreapta §i-n stînga, 
Mazilescu îi aducea la cuno§tint¶ : «¢epeneag, esti o mîrl¶!» 
- îns¶ nici unul nu se sup¶ra, se sim∞eau bine, a§a... 

ïn numeroasele pauze din §edin∞a maraton, coborînd, îl 
g¶seam pe ¢epeneag din ce în ce mai beat; §i din ce în ce mai 
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agresiv. M¶ mustra, m¶ certa, m¶ urechea: 
«De ce nu mi-ai spus §i mie? De ce ai ascuns chestia 

asta?». Ridicam din umeri. Inutil s¶-i vorbesc: omul era beat, 
nu auzea ce spun, nu în∞elegea - o ∞inea într-un repro§: 

«De ce nu m-ai anun∞at §i pe mine? De ce nu mi-ai spus 
c¶ intri?», iar pe dup¶ miezul nop∞ii ajunsese la: «De ce intri 
în partid, tu ?» 

Chiar a§a: nu de ce intru în partid, ci de ce intru, eu -
cînd (se în∞elegea) altul merita cu mult mai mult... Spre zori 
se mai trezise din be∞ie - m¶ luase iar cu: de ce intru în 
partid, eu ?... Am zis cam a§a: 

«Dac¶ ai fi basarabean ca mine §i nu peceneag ca tine, 
n-ai mai întreba: de ce, de ce ?! Ca s¶-mi dea Nea Nicu o 
pu§c¶, s¶ trag în Ivan - de-aia !» 

¢epeneag m-a tratat iar de cretin, eu l-am f¶cut mîrlan -
asta fiind o discu∞ie între scriitori... 

A doua încontrare a noastr¶ a avut loc înainte de pleca-
rea lui din 1970 în Fran∞a: era programat¶ o §edin∞¶ a Uniunii 
Scriitorilor în care el §i cu Breban urmau s¶ fie “aspru 
critica∞i”. Fiind §ahist, f¶cuse un plan de tabl¶ de §ah: cine, 
cînd dintre noi trei ia cuvîntul, ce anume spune... I-am atras 
aten∞ia c¶ planul lui e construit pe nisip: nu ∞ine seama de 
modific¶rile survenite în timpul §edin∞ei (sau în al lu¶rii la 
cuvînt a unuia de-ai lor). El a ∞inut-o pe a lui - mai s¶ ne 
oblige s¶ facem §i repeti∞ii. La un moment dat, a dat ordin : 

«Dac¶ unul dintre noi iese ori e dat afar¶ din §edin∞¶, 
pleac¶ imediat §i ceilal∞i !» 

N-am fost de acord: cum s¶ plece “ceilal∞i”, dac¶ nu 
apucaser¶ s¶ vorbeasc¶? - niciodat¶ nu fusesem partizan al 
“protestului mut”. A acceptat. Numaidecît dup¶ începerea 
§edin∞ei au început atacurile împotriva noastr¶ - prin gura de 
canal numit¶ Vasile Nicolescu. A replicat Breban, apoi 
¢epeneag - din nou Tepeneag - care a încheiat astfel: 

«Ca semn de protest, p¶r¶sim §edin∞a !» 
N-am ie§it la semnalul lui, mi-am luat singur cuvîntul, 

anun∞înd c¶ am s¶ ies abia dup¶ ce-am s¶ spun ce am de spus 
- fiindc¶ nici Breban, nici ¢epeneag nu vorbiser¶ §i de
problemele mele. ¢epeneag s-a sup¶rat foc: 

«De ce n-ai ie§it când ∞i-am spus eu s¶ ie§i ?» 
I-am comunicat c¶ nu sînt subalternul lui, iar de ie§it, ies 

cînd vreau eu, nu cînd îmi ordon¶ sergentul-major ¢epeneag 
- asta în primul rînd; îl al doilea, a§a dup¶ cum bine
stabilisem - dar el uitase - p¶r¶sim sala dup¶ ce fiecare a luat 
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cuvîntul - or el, ¢epeneag, vorbise de dou¶ ori, eu de 
niciuna, iar el d¶ semnalul de ie§ire. A r¶spuns c¶, da, uitase 
- §i ce-i cu asta?

ïn atacurile lui de dup¶ ‘89, în presa româneasc¶, pome-
nea mereu de “lipsa de solidaritate” de care d¶dusem eu 
dovad¶ la acea §edint¶, dup¶ obicei, m¶sluind adev¶rul. Nici 
atunci, nici mai tîrziu nu i-am replicat c¶, dac¶ dintre noi doi 
cineva a refuzat s¶ se solidarizeze cu cel¶lalt, apoi chiar el 
fusese acela: cum reac∞ionase el, prieten al meu §i redactor la 
Cartea Româneasc¶, în 1970, fa∞¶ cu minciuna cît casa a lui 
Ivasiuc ? Deschisese gura m¶car cît s¶ spun¶ c¶ în carte nu 
exista nimic din ceea ce pretindea Sa§a c¶ ar fi fost? 
Bineîn∞eles, nu. Iar cînd Preda §i cu Gafi∞a s-au decis s¶-mi 
resping¶ U§a..., fuseser¶ consulta∞i to∞i redactorii: numai 
Paleologu a declarat c¶ el nu este de acord, fiindc¶ astfel 
Ivasiuc are s¶ fie confortat în inven∞iile lui - ¢epeneag a 
t¶cut mîlc. Bineîn∞eles, Gafi∞a apoi Preda le-au vorbit despre 
amenin∞area ce plana asupra editurii din pricina scandalului 
provocat de cartea mea; la urma urmei a§ fi fost de acord ca 
¢epeneag s¶ ra∞ioneze ca Preda (îns¶ nu ca Paleologu) în 
leg¶tur¶ cu soarta editurii - în care caz, înainte de a se 
plînge (abuziv) de lipsa de solidaritate a mea, ar face bine de 
nu s-ar ascunde înd¶r¶tul amneziei atoatesalvatoare... 

Unde am gre§it?, în aceast¶ prim¶ acuza∞ie a lui 
Tepeneag c¶ l-a§ fi l¶sat singur? Chiar dac¶ n-ar fi intervenit 
modificarea propus¶ de mine (acceptat¶ de el), ar fi fost 
semn de tr¶dare faptul c¶ am ∞inut s¶-mi rostesc 
§i eu cuvîntul, protestînd, mai întîi împotriva tratamentului 
pe care i-l aplicaser¶ lui ¢epeneag, apoi a celui aplicat mie 
§i romanului Ostinato ? 

Mai departe: s-a plîns în dreapta §i-n stînga - dup¶ ‘89 -
c¶ nu i-am fost recunosc¶tor pentru ceea ce f¶cuse în folosul 
meu §i al c¶r∞ii Ostinato. 

Neadev¶rat. Nu are memorie §i sconteaz¶ pe amnezia 
celorlal∞i: nu am pierdut nici un prilej pentru a ar¶ta aportul 
lui nu doar la publicarea primei c¶r∞i, dar §i la promovarea 
altor scriitori români, mai ales prin revista fondat¶ de el, 
Cahiers de l’Est. ïn∞elege “recuno§tin∞a” prin întoarcerea 
binelui f¶cut? Dar asta nu e posibil: nu puteam face pentru el 
exact ce f¶cuse el pentru mine - ¢epeneag nu avea nevoie de 
ajutorul meu ca s¶ publice - de aceea “ajutorul” meu a mers 
spre al∞i scriitori români, aceia avînd, într-adev¶r, nevoie de 
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sus∞inere, de recomandare. A§a în∞elesesem prietenia noas-
tr¶: fiecare face ce poate, cît poate, cînd se prezint¶ ocazia -
f¶r¶ a avea sentimentul c¶ face ori i se face “un serviciu” 
(pentru care a§teapt¶ tot un serviciu). ¢epeneag a f¶cut pen-
tru mine; eu, cînd mi-a venit bine, am f¶cut pentru al∞ii 
(afla∞i în situa∞ia în care m¶ aflam eu atunci cînd ¢epeneag 
f¶cea-bine pentru mine) : i-am propus editorilor francezi, 
olandezi, germani, italieni pe al∞i scriitori români. Dac¶ 
Buzura, B¶nulescu, Breban n-au fost accepta∞i de Gallimard 
- nu a mai depins de mine; dac¶ Seuil nu l-a publicat pe
Breban, propus tot de mine, în ‘78, dup¶ stabilirea în Fran∞a 
- asta s-a datorat exclusiv românescului obicei al autorului
abisal de a colinda editurile franceze, mai pu∞in pentru a-§i 
propune “opera” (nici vorb¶ s-a recomande pe a altuia), mai 
vîrtos pentru a-§i încondeia compatrio∞ii (în cazul lui, taman 
pe cel care-l recomandase, care d¶duse un referat, pe lîng¶ 
exemplarul în original al c¶r∞ii propuse). Adev¶rat: acei 
scriitori propu§i de mine nu erau din... familia mea, nici 
onirici (ori tolera∞i - ca mine), ba în cazul lui Nedelcovici 
dintr-o categorie de-a dreptul opus¶. Dar am f¶cut-o. Din 
principiul împ¶rt¶§it §i de ¢epeneag : scriitorii provenind 
dintr-o literatur¶ necunoscut¶ nu se pot face cunoscu∞i decît 
în grup, în buchet - §i în lan∞: A îl ajut¶ pe B, B îl sprijin¶ pe 
C, C îi d¶ o mîn¶ de ajutor lui D - §i a§a mai departe, bilan∞ul 
se va face alt¶dat¶, de c¶tre altcineva. 

Cît timp a existat în România mi§carea pentru dreptu-
rile omului structurat¶ în jurul meu, to∞i ai no§tri din exil au 
fost activi, §i-au fost reciproc devota∞i - a§a vedeam eu, de la 
Bucure§ti, lucrurile; dup¶ ce am ajuns la Paris, am aflat c¶ nu 
era chiar a§a, îns¶ nu putuser¶ s¶-mi comunice “micile 
neîn∞elegeri” dintre ei. 

Printre cele mai grave, petrecute în timpul cît d¶inuise 
mi§carea: dezertarea lui T¶nase (cam la dou¶ luni dup¶ ajun-
gerea lui în Fran∞a, la 1 ianuarie 1977) §i subita plictiseala 
lui ¢epeneag - ce l-a f¶cut s¶ se dezangajeze atunci cînd era 
mai presant¶ nevoie de el. Se pare c¶ nu-i convenise deloc 
politizarea (anticomunist¶) a ac∞iunii §i nici rolul din ce în ce 
mai important c¶p¶tat de Mihnea Berindei. Ceea ce nu l-a 
împiedicat s¶ consimt¶ la ultimul §i cel mai substan∞ial efort: 
volumul Dossier Goma de la Albatros (niciodat¶ nu am aflat 
cu ce îl amenin∞ase, §antajase pe Tanase, ca acesta s¶ 
consimt¶ s¶ se înhame la o astfel de treab¶; §i chiar s-o 
termine - cartea a ap¶rut în a doua jum¶tate a lui ‘77). 
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ïn 1978 a “început” desp¶r∞irea de ¢epeneag. Nu s-a 
f¶cut de azi pe mîine, a durat ani. Presupun c¶ nici el 
(oricum, eu nu) nu voia separarea. ïns¶ timpul trecînd, s-au 
acumulat ranchiune, deliruri de persecu∞ie, planuri de 
r¶zbunare - din partea lui: eu, naiv, în prim¶vara lui ‘89 înc¶ 
îl mai a§teptam s¶ ias¶ “din labirint”. 

ïn primele luni ale anului 1978, la întîia reuniune 
public¶ a CIEL (Comitetul Intelectualilor pentru o Europ¶ a 
Libert¶∞ilor), ¢epeneag ne-a anun∞at pe cei apropia∞i lui c¶ 
autorit¶∞ile franceze refuz¶ s¶-i acorde cet¶∞enia (francez¶), 
drept care s¶ intervenim pe lîng¶ personalit¶∞i guvernamen-
tale... Cei contacta∞i au fost de acord §i au început demersu-
rile - cu atît mai lesnicioase, cu cît mul∞i mini§tri participau 
la congres... Din partea mea am vorbit cu trei: Olivier 
Guichard, Jean-François Poncet §i Michel Poniatowski. S-a 
dovedit c¶ r¶spunsurile primite de mine se asem¶nau cu cele 
primite de ceilal∞i, anume c¶ ¢epeneag nu are temei legal s¶ 
ob∞in¶ cet¶∞enia “pocnind din degete”, s¶ a§tepte pîn¶ se va 
împlini timpul - de cinci ani. 

¢epeneag, furios, ne-a cerut s¶ protest¶m public împo-
triva refuzului - mie mi-a trasat sarcin¶ în acesti termeni : 

«S¶ ie§i în strad¶, s¶ manifestezi pentru mine, a§a cum 
am manifestat §i eu, în strad¶, pentru tine !» 

La prima vedere ¢epeneag nu confunda punctele de 
vedere eu, atunci, nu g¶seam c¶ o face. ïn ziua urm¶toare 
François Fejtö i-a spus lui ¢epeneag : dac¶ i s-ar fi refuzat 
un drept, noi am fi ie§it în strad¶, s¶ protest¶m - împotriva 
refuzului unui drept - or, el ceruse o favoare; pentru a§a ceva 
intervenim discret, nu manifest¶m în strad¶... ¢epeneag s-a 
sup¶rat pe Fejtö ; Monica Lovinescu §i Virgil Ierunca au 
adus acela§i argument - s-a sup¶rat §i pe ei. Pe mine înc¶ nu 
- mai aveam un r¶gaz de cîteva minute:

«M-am gîndit la ce mi-ai spus ieri», i-am spus. «S¶ ies 
în strad¶, s¶ manifestez pentru tine, fiindc¶ §i tu ai manifes-
tat în strad¶ pentru mine. £tiam de la Mazilescu cît po∞i fi tu 
de delicat - atunci cînd î∞i dai silin∞a... Pui semnul egalit¶∞ii 
între protestul t¶u, de la Paris, împotriva arest¶rii mele, la 
Bucure§ti...» 

«Am nevoie de cet¶∞enia francez¶ - tu nu pricepi?», m-a 
întrerupt. 

«Eu pricep c¶ ai nevoie, dar tu nu pricepi c¶ §i eu am 
nevoie...de azil politic...» 

«¢i-am spus s¶ nu-l ceri !» 
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«Cîte altele nu mi-ai mai spus tu... ¢e-am sf¶tuit eu 
vreodat¶ s¶ nu ceri cet¶∞enia francez¶?» 

«Cum s¶ n-o cer? Am nevoie de ea, ca s¶ pot c¶l¶tori... 
Tu nu trebuia s¶ ceri azil ! Nu trebuie s¶ le d¶m ¶stora 
satisfactia c¶ am cerut azil ! Po-li-tic ! Eu nu fac politic¶, 
n-am cerut §i n-am s¶ cer azil politic !» 

«Foarte bine. A§a cum eu nu m¶ amestec în cet¶∞enia ta 
francez¶, nu te amesteca nici tu în azilul meu. Auzi: domnul 
nu face po-li-ti-c¶ - de cînd, m¶ rog frumos ?» 

«Nu te prive§te! De totdeauna». 
«De totdeauna... Cum e§ti în conflict permanent cu 

memoria...» 
«Nu te prive§te memoria mea - refuzi s¶ m¶ aju∞i ?» 
«Am s¶ fac demersurile pe care le poate face un 

postulant la azil politic...» 
«Dar nu în strad¶» 
«Nu în strad¶ - ar fi §i caraghios: eu, solicitant de azil 

politic, somez Fran∞a s¶-i acorde prietenului meu cet¶∞enia 
francez¶...”» 

«ïnseamn¶ c¶ nu e§ti prietenul meu !» - s-a sup¶rat §i pe 
mine. 

Cu toate c¶ a r¶mas sup¶rat nu doar pe mine: pe to∞i 
ceilal∞i, cu excep∞ia lui Ionesco (chiar dac¶ §i el spusese c¶ 
nu va manifesta pentru ob∞inerea unui favor), eu m-am ∞inut 
de cuvînt : am ob∞inut (o prim¶) audien∞¶ la J.-F. Poncet, am 
vorbit de fiecare dat¶ când îi vedeam pe Guichard, pe 
Poniatowski... 

Dup¶ ce am primit actele de refugiat politic, am cerut o 
întrevedere cu un comisar de R.G. (Renseignements 
Généraux - Serviciul de Informa∞ii francez), care de la veni-
rea mea în Franta m¶ mai contactase. Era mult mai înalt în 
grad (de§i ei au ranguri civile) decît se str¶duise s¶ par¶. 
Cînd am spus c¶ ceea ce i se întîmpl¶ lui ¢epeneag este inad-
misibil, a cl¶tinat din cap, a ie§it din birou, dup¶ o vreme a 
revenit cu mai multe dosare. ïn∞epat, mi-a comunicat c¶ 
inadmisibilul trebuie c¶utat de partea lui ¢epeneag, nu de a 
lor §i mi-a întins cîteva t¶ieturi din ziarele franceze. Una era 
din Le Monde în care, sub semn¶tur¶, autorul punea semnul 
egalit¶∞ii între SS §i CRS (Corpul Republican de Securitate -
echivalentul trupelor de interven∞ie). Am ridicat din umeri, 
am b¶gat de seam¶ c¶ Fran∞a este ∞ara libert¶∞ilor. Comisarul 
a fost de acord - dar, a continuat el: cînd un nefrancez scrie 
ce a scris ¢epeneag, apoi cere s¶ i se dea, cu derogare, 
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cet¶∞enia francez¶... Am încercat s¶ mut discu∞ia: am spus c¶ 
tat¶l lui ¢epeneag fusese în închisoare politic¶, la Canal, iar 
el, student, a fost exmatriculat în timpul Revolu∞iei Maghiare 
din 1956. A r¶spuns c¶ §tie, c¶ ei §tiu multe alte lucruri. Am 
întrebat: de pild¶, ce mai §tiu? El mi-a r¶spuns c¶, de pild¶, 
§tie c¶ socrul lui ¢epeneag, Alexandru Ionescu, vicar, este 
membru al Parlamentului comunist de la Bucure§ti. 

Era prea tîrziu, nu puteam retrage întrebarea. Am spus 
c¶ noi, cei din ∞¶rile comuniste, am suferit din 1948 din pri-
cina “dosarului”, iar acum afl¶m c¶ §i în Fran∞a func∞ioneaz¶ 
dosarul. Mi-a r¶spuns c¶dosarul exist¶ dar nu func∞ioneaz¶, 
voia doar s¶ m¶ conving¶ c¶ ei sunt bine informa∞i. 

Mi-a ar¶tat alte t¶ieturi din ziare (declara∞ii de-ale lui 
¢epeneag deloc m¶gulitoare la adresa ∞¶rii al c¶rei cet¶∞ean 
voia cu orice pre∞ s¶ fie), apoi mi-a citit “caracteriz¶ri” ca : 
stîngist, comunist, tro∞kist, anarhist, securist. Am spus : 

«Cred c¶ §tiu de unde vin : din BIRE, de sub pana lui 
René Théo - acest analfabet a folosit aceia§i termeni §i în 
leg¶tur¶ cu Ion Omescu §i în leg¶tur¶ cu mine...» 

De ast¶ dat¶ nimerisem bine: comisarul a adunat dosa-
rele §i s-a ridicat. M-a condus o vreme pe coridor. La 
desp¶r∞ire m-a întrebat dac¶ §tiu motivul pentru care 
¢epeneag vrea s¶ ob∞in¶, cu derogare, cet¶∞enia francez¶. 
Am r¶spuns c¶, neîndoios, ca s¶ se simt¶ francez. El a 
zîmbit, a cl¶tinat din cap, dar n-a spus nimic. Am avut 
impresia c¶, în felul s¶u, m¶ comp¶timea... 

I-am relatat pe dat¶ lui ¢epeneag întrevederea cu comi-
sarul de R.G. - îl cuno§tea, era, cum altfel, “un cretin !”; 
i-am spus de t¶ieturile din ziare... - l-a înjurat pe “cretinul de 
Théo” ; i-am zis c¶ Théo n-avea leg¶tur¶ cu articolele 
semnate de el, de ¢epeneag - a continuat s¶ bomb¶ne 
împotriva lui Théo. La urm¶ i-am reprodus întrebarea 
comisarului dac¶ §tiu motivul grabei lui de a avea cet¶∞enia 
francez¶ - §i r¶spunsul meu, c¶ nu... 

«P¶i nu-l §tii !», a zis ¢epeneag. 
Necazul, pentru el, era c¶-l §tiam. ïnainte de a-i telefona 

lui, m¶ sunase Monica Lovinescu - ajungînd la acela§i 
episod, intervenise Virgil: 

«A primit burs¶ Humboldt §i nu poate profita de ea decît 
acolo, pe loc, la Berlin - or, cum nu are pa§aport s¶ 
c¶l¶toreasc¶...» 

Nu i-am atras aten∞ia lui ¢epeneag c¶ §tiam de la Ierunca 
motivul. £i c¶ «P¶i nu-l §tii !» suna mai degrab¶ imperativ 



255 P A U L  G O M A  Jurnal de Noapte-Lunga - Unde am gre§it?

decît constatativ, în sensul de : «P¶i s¶ nu-l §tii !» 
Dup¶ un timp, cînd i-am telefonat ca s¶-l anun∞ c¶ a 

doua zi aveam o alt¶ audien∞¶ la Jean-François Poncet în 
chestiunea lui, comunicîndu-i argumentele ce avem de gînd 
s¶ produc, ¢epeneag m-a întrerupt: 

«La§i povestea cu cet¶∞enia, de asta se ocup¶ al∞ii, mai 
grei decît tine, tu te duci la Poncet §i-l încondeiezi pe 
cretinul de Théo !» 

L-am l¶sat s¶-§i verse oful, apoi i-am spus: am cerut 
audien∞¶ pentru cet¶∞enia lui; dac¶ spune c¶ de ob∞inerea 
cet¶∞eniei se ocup¶ “al∞ii, mai grei”, foarte bine: telefonez la 
minister s¶ decomandez audien∞a. 

¢epeneag s-a înfuriat: cum a§a, dau înapoi? El a dat 
înapoi cînd a fost s¶ m¶ apere pe mine, s¶-mi publice c¶r∞ile? 
Crezuse c¶ refuzul de a manifesta în strad¶ împotriva celor 
care nu-i d¶deau cet¶∞eania era un accident - uite c¶ nu-i, 
acum refuz s¶ m¶ duc la Poncet ! 

«Refuz s¶ m¶ duc în audien∞¶ la ministrul de Externe 
doar ca s¶-l pîr¶sc pe un c¶c¶cios ca Théo!», am zis. 

«Nu-i c¶c¶cios, e cretin! Ai v¶zut cu ochii t¶i ce mi-a 
f¶cut, doar mi-ai v¶zut dosarul de la R.G.» 

Am încercat s¶ corectez: nu-i v¶zusem “dosarul de la 
R.G.”, ci doar acele t¶ieturi de pres¶ pe care mi le ar¶tase 
comisarul - inutil, nu mai putea fi oprit. Am zis de vreo trei 
ori c¶ m¶ duc în audien∞¶ la Poncet, îns¶ numai pentru 
cet¶∞enie..., pîn¶ s¶ în∞eleag¶ - §i s¶ urle la mine prin telefon: 

«Nu! Tu faci ce-∞i spun eu, nu ce te taie pe tine capul! 
Te duci la Poncet §i-l aranjezi pe cretinul de Théo !» 

Am respirat de trei ori, am zis : 
«Tu îmi e§ti prieten, nu plutonier, a§a c¶ nu-mi po∞i da 

ordine. Cu atît mai pu∞in s¶ m¶ duc la Poncet doar ca s¶-l 
aranjez pe Théo. Nu m¶ mai duc deloc !» 

A coborît tonul, a trecut-o pe repro§uri; c¶ el a f¶cut 
atîtea pentru mine §i eu nu vreau s¶ fac asta pentru el...? Am 
zis: vreau s¶ intervin pentru el, dar cum : f¶r¶ ca el s¶-mi dea 
am¶nunte în leg¶tur¶ cu ce s-a mai f¶cut, ca s¶ nu insist 
b¶tînd în u§i deschise? £i, m¶ rog, de ce nu mi-a spus §i mie 
motivul imediat al grabei de a avea pa§aport? Dup¶ o pauz¶ 
a f¶cut: 

«De ce s¶-∞i spun? Nu-i treaba pionilor». 
Am marcat §i eu o pauz¶ lung¶. Apoi i-am spus: el se 

sup¶r¶ pe mine pentru c¶ cerusem azil politic, f¶r¶ a ∞ine 
seama de sfaturile lui în∞elepte - îns¶ el face totul în secret : 
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fiindc¶ nu-i treaba pionilor s¶ afle? 
«Nu mi-ai spus c¶ ai burs¶ Humboldt», am continuat. 

«Din pricina bursei vrei cet¶∞enia francez¶. Teoria ta : nu-i 
treaba pionilor ! are s¶-mi fac¶ înc¶ o surpriz¶: mîine, 
ducîndu-m¶ la Poncet pentru cet¶∞enia ta, o s¶ aflu c¶ ai 
cet¶∞enia aceea, de mult¶ vreme...» 

«Tu e§ti cretin ?», m-a cenzurat ¢epeneag. «Nu vorbe§ti 
nimic despre cet¶∞enia mea, te duci ca s¶-l aranjezi pe 
Theo!» 

“¢epeneag, e§ti un porc !» am zis §i am închis telefonul. 
Imediat mi-a p¶rut r¶u, mi s-a f¶cut ru§ine. Am sunat din 

nou la el - era ocupat. Am sunat la Monici : ocupat - da, dar 
casa lor se afla “în vecini”, a§a c¶ m-am dus la ei. Nu ca s¶ 
m¶ plîng de ¢epeneag, ci s¶-i rog s¶ mijloceasc¶ o împ¶care: 
îl f¶cusem porc, îi închisesem telefonul în nas... 

M¶ a§tepta înc¶ o surpriz¶: Monicii §tiau de cîteva zile 
c¶ amicul avea pa§aport “Nansen” (de apatrid). Dar nu-mi 
spuseser¶ (în schimb îmi d¶duser¶ sugestii utile pentru 
audien∞a cu Poncet…). 

£i ei vor fi convin§i c¶ pionii execut¶, nu trebuie s¶ 
cunoasc¶ Marea Tactic¶ §i cu atît mai pu∞in Nesfîr§ita 
Strategie. Vas¶zic¶ ¢epeneag avea de cîteva zile pa§aport, 
putea s¶ mearg¶ s¶n¶tos la Berlin, ob∞inerea cet¶∞eniei se afla 
pe calea cea bun¶ - §tia tot tîrgul, numai eu, tolamacul (care 
a§teptam audien∞a de mîine la ministrul de Externe în ches-
tiunea... cet¶∞eniei), nu §tiam! 

Mai tîrziu, Monica: 
«Nu ∞i-am spus, atunci, fiindc¶ ¢epeneag ne-a cerut s¶ 

nu-∞i spunem, trebuia neap¶rat neutralizat porcul de Theo...» 

De atunci - vara lui ‘78 - prietenia noastr¶ a intrat în 
vacan∞¶. 

ïn∞elesesem din ce-mi spusese Alain Paruit, traduc¶torul 
nostru: ¢epeneag e obosit, î§i ia un scurt concediu. Am 
a§teptat, calm, s¶ se odihneasc¶, s¶-§i vin¶ în fire. £i 
trecut-au anii... Abia dup¶ ce am §tiut c¶ s-a întors din 
Germania, m-am întrebat de ce nu d¶ un semn de via∞¶. 
Acum presupun c¶ r¶u f¶cusem neadresîndu-m¶ direct lui 
(îi §tiam adresa), în loc s¶-l întreb pe Alain cum o mai duce 
amicul. Amicul amicului r¶spunsese în mul∞i peri : c¶ face 
bine, de§i nu chiar bine §i n-ar fi deloc momentul s¶-l tulbur 
cu o scrisoare, s¶-l las în pace, “are s¶ ias¶ singur din 
labirint”. 
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ïl crezusem pe Alain, a§a c¶ îl l¶sam în pace pe ¢epe §i 
a§teptam s¶ dea el un semn de via∞¶ - aflînd printre pic¶turi 
c¶ o ducea a§a §i-a§a cu s¶n¶tatea, f¶cuse o depresiune, nu-i 
mai suporta pe români, iar pe cei veni∞i din ∞ar¶ care îl 
contactau telefonic îi repezea §i-i trimitea la plimbare... Au 
mai trecut ni§te ani... De prin 1985 am încetat de a-l mai 
a§tepta (trecuser¶ 7 ani), îns¶ n-a§ fi refuzat întoarcerea lui... 

ïn aceast¶ absen∞¶ - care se va prelungi pentru Monica 
pîn¶ în ‘89, iar pentru mine pîn¶ în ‘90 - nimeni dintre noi 
nu ne vorbiser¶m de r¶u prietenul “deocamdat¶ absent”, ba 
încercam s¶ ne moder¶m compasiunea : ca s¶ nu-l ofens¶m 
nici în lips¶. ïn schimb el nu se priva - orice prilej: întîlnire 
fa∞¶ c¶tre fa∞¶, schimb epistolar cu al∞i prieteni ori doar 
cunoscu∞i, era bun ca s¶ ne zugr¶veasc¶ drept ni§te uzurpa-
tori ai lui (conduc¶torul de drept al exilului), comploti§ti, 
uneltitori - care §i izbutiser¶ s¶-l alunge, s¶-l scoat¶ afar¶ §i 
din literatur¶ §i din istorie... De altfel, propozi∞iunea pe care 
o cioc¶nea de cum a iesit la lumin¶, în martie ‘89, a fost:. 

«Ieruncii §i Goma m-au scos din literatur¶ §i din 
istorie!» 

Nu mai era urmarea unei migrene. 

Ciud¶∞enia : a trebuit s¶-mi pun întrebarea ce se petrecea 
cu ¢epeneag al nostru, în vara lui ‘89, pentru a în∞elege ceea 
ce nu în∞elesesem deloc în 1978 (cînd mi se relatase mie), 
dar se petrecuse în aprilie ‘77, când eu eram arestat, în 
România - iat¶ : 

ïn toamna anului 1978 urma s¶ fac o c¶l¶torie de §ase 
s¶pt¶mîni în America; ¢epeneag scrisese prietenilor s¶i 
scriitori de la Montréal s¶ m¶ invite la congresul lor anual -
ceea ce s-a §i f¶cut. Extrem de amabili, de calzi canadienii, 
mai cu seam¶ poetul Robert Marteau, unul dintre valoro§ii 
lor oameni de condei. Numai c¶ Marteau, între patru ochi, 
m-a întrebat - cu nesfîr§it¶ durere: 

«De ce vrei tu s¶-i iei prietenului nostru ¢epeneag 
revista ?» 

ïn primul moment n-am în∞eles. Nici în al doilea - nici 
în al treilea: m-am scuzat, am urcat în camera mea de hotel. 
La pu∞in timp Marteau s-a anun∞at prin recep∞ie, a sunat, a 
intrat: era dezolat ; era nefericit. Ne iubea §i pe ¢epe §i pe 
mine; §i pe Cotru§, cunoscut la Paris, §i pe Dimov. El nu §tie 
care este natura rela∞iilor dintre români, dar la ei, la canadie-
ni, nu se face s¶-∞i “lucrezi” un bun prieten ca s¶ te urci în 
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scaunul lui. Dac¶ la noi, în România, a§a se obi§nuieste… 
Mi-a venit nem¶rginit de greu s¶ înjgheb o ap¶rare -

împotriva cui? A bunului meu prieten §i compatriot 
¢epeneag ? Marteau era un om minunat, îns¶ nu era de-al 
nostru, cum s¶ m¶ ap¶r, cum s¶-i ap¶r §i pe români - dar f¶r¶ 
s¶-i fac r¶u lui ¢epeneag ? Am încercat s¶ aflu dac¶ nu 
cumva în∞elesese altceva - nu, Marteau în∞elesese bine, cu 
atît mai bine cu cît îl pusese s¶ repete: §i tot nu-i venise a 
crede - în substan∞¶, ¢epeneag spusese: 

«Dac¶ Goma vine în Occident, îmi ia revista Cahiers de 
l’Est !» 

ïntors la Paris, i-am telefonat lui ¢epeneag, relatîndu-i 
spusele lui Marteau. A pîr∞îit din buze în receptor: 

«£i ce dac-am zis? Marteau a fost un cretin c¶ ∞i-a spus 
- doar i-am zis s-o ∞ie numai pentru el».

Ceea ce s-a mai întîmplat începînd din prim¶vara 
(pîn¶-n toamna) lui ‘89 am scris pe larg în Jurnal de 
c¶ldur¶ mare, aici punctez: ¢epeneag §i-a f¶cut “ie§irea din 
labirint”, cum pretindea el, modest nevoie-mare, la o confe-
rin∞¶ pe alt¶ tem¶ la care a participat §i el. Cînd s-au semna-
lat în ∞ar¶ scriitorii români care se agitau - iar noi îi 
sus∞ineam cum puteam de aici, din Occident, ¢epeneag a 
refuzat s¶ semneze peti∞ia în ap¶rarea lor, explicîndu-i lui 
Alain Paruit : 

«Nu mai sunt român» §i : «Am dat destul - nu mai dau!» 
Mult timp dup¶ ce noi încheiasem lista de semn¶turi §i 

o d¶dusem public¶rii, ¢epeneag a ap¶rut pe o list¶ a scriito-
rilor francezi - bine §i a§a. Prin luna mai a început a se vîn-
zoli împreun¶ cu Breban: în iunie a fost la München, au 
încercau amîndoi s¶-l conving¶ pe Negoi∞escu s¶ li se al¶ture 
în formarea unei Uniuni a Scriitorilor. Negoi∞escu a 
observat c¶ aceasta nu se numea “a scriitorilor din Exil” §i 
c¶, din proiectele ini∞iatorilor, lipseau nume ca Monica 
Lovinescu, Virgil Ierunca, Lucian Raicu, Paul Goma... 

£i Monica §i eu cuno§team acest proiect din aceea§i 
surs¶: Negoi∞escu - totu§i, ne-a surprins (§i ne-a bini§or 
isterizat) organizarea, la Paris, a întîlnirii programate pentru 
5 iulie) la Nedelcovici. Dup¶ cîteva s¶pt¶mîni de nebunie 
(în fapt, istoria de care vorbesc fusese provocat¶ de Monica, 
intrat¶ în panic¶: avea certitudinea c¶ organizatorii vor s¶-i 
dea afar¶ din literatur¶ §i din istorie - pe ea §i pe Virgil), 
lucrurile s-au potolit: prin plecarea ei în concediu. 

Cînd s-a întors - înc¶ foarte pornit¶ împotriva “strategu-



259 P A U L  G O M A  Jurnal de Noapte-Lunga - Unde am gre§it?

lui” ¢epeneag, a acceptat numaidecît s¶-l întîlneasc¶ pe 
acela§i ¢epeneag (ea fiind cea care promisese: nu va accep-
ta decît dac¶ la acea întîlnire particip §i eu - tocmai de aceea 
nu a respectat promisiunea) §i nu mi-a spus dup¶ aceea, am 
aflat de la Alain, cu vreo dou¶ s¶pt¶mîni dup¶, iar cînd am 
întrebat-o, a r¶spuns c¶ nu-§i mai aduce aminte! 

¢epeneag a început s¶ m¶ atace în presa din România 
prin aprilie (sau poate martie?) 1990. Avea o rubric¶ în 
Contrapunct (“£otron”: tot în curtea §colii r¶m¶sese), publi-
ca frecvent în Contemporanul lui Breban, d¶dea interviuri, 
participa la mese rotunde, colocvii, conferin∞e... De§i avu-
sese atî∞ia ani în care s¶-§i rumege sup¶rarea (de ce ? - cu 
ce-i gre§isem?), ea îi era proasp¶t¶, în fierbere - §i neexpli-
cat¶. Vreme de un an §i jum¶tate am t¶cut, n-am r¶spuns. ïn 
octombrie 1990 ne-am întîlnit la Aix-en-Provence §i am avut 
impresia, chiar certitudinea, c¶ ne-am împ¶cat, c¶ se 
destr¶maser¶ toate malentendu-urile acumulate în unspreze-
ce ani. Deloc! A continuat s¶ m¶ atace cu §i mai mare 
violen∞¶, acum acuzîndu-m¶ de... tr¶dare; apoi c¶ fac pe 
procurorul cu scriitorii români, sfîr§ind prin a-mi nega 
c¶r∞ile, mai ales Ostinato, despre care înainte avusese 
cuvinte bune, pentru care trudise §i el în vederea promov¶rii 
(când nu min∞ise ?). 

Pe la sfîr§itul lui iunie 1991 m-am hot¶rît s¶-i dau repli-
ca lui Breban (dup¶ §aisprezece luni de t¶cere), prin textul 
“Capra §i C¶prarul”, revoltat mai cu seam¶ de mojiciile la 
adresa lui Negoi∞escu, cel care nu consim∞ise la “Uniunea” 
f¶cut¶ de el §i de ¢epeneag. ïn zece pagini f¶cusem trei 
aluzii la ¢epeneag - iat-o pe cea care a provocat mare 
sup¶rare în familie. A§adar citam din Breban, care-l cita pe 
Negoi∞escu: 

,,«Ideea asta a voastr¶, cu înfiin∞area unei Uniuni a 
Scriitorilor în Occident (...), pare mai degrab¶ de sorginte 
comunist¶, de inspira∞ie net¶ a Securit¶∞ii»” 

Repet: Breban îl citase pe Negoi∞escu - apoi comentase 
astfel: “S¶rmanul Nego, ca §i Goma, era atins de virusul sus-
piciunii.” 

La acestea, m¶ adresam lui Breban: 
“Da, tovar¶§u’ Breban, a§a e ! Uniunea Scriitorilor pus¶ 

la cale dimpreun¶ cu scriitorul Brie, cu românul ¢epeneag : 
comunist¶, b¶i frate) (...) Securist¶ mie-n sut¶, §ogore al lui 
M¶gureanu !” 

ïn momentele de criz¶, ¢epeneag nu “trateaz¶” direct, 
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lucreaz¶ prin intermediari. A§a am aflat de la Monica, de la 
Marie-France cît de r¶nit a fost el, cît a suferit Mona citind 
acel text al meu, “în care-l f¶cusem pe ¢epeneag securist”! 

Am întrebat-o pe Marie-France : 
«Tu ai citit “Capra §i C¶prarul” ? Cînd ?» 
«Eu nu l-am citit, dar l-a citit Mona §i mi l-a povestit 

în am¶nunt.» 
A doua zi i-am pus la po§t¶ o fotocopie a textului. Au 

trecut dou¶ zile, o s¶pt¶mîn¶, dou¶ s¶pt¶mîni - i-am telefo-
nat, întrebînd-o dac¶ primise fotocopia. Da, o primise. 
O citise? Da, o citise. £i ce crede ea: îl “fac” securist pe 
¢epeneag ? Marie-France mi-a r¶spuns c¶ poate Mona citise 
alt text, din alt¶ parte - are s-a întrebe, dac¶ ∞in neap¶rat... 

Am abandonat. 

Cum func∞ioneaz¶ delirul de persecu∞ie la ¢epeneag ? -
dou¶ exemple: 

ïnainte de “revolu∞ie” am primit prin po§t¶ o fotocopie 
din care n-am în∞eles nimic, decît c¶ era o fi§¶ bio-bibliogra-
fic¶ - dar de unde, din ce publica∞ie? Nu exista nici o scri-
soare înso∞itoare, ca s¶ cunosc m¶car motivul trimiterii - îns¶ 
expeditorul era ¢epeneag, îi cunosc scrisul (mai ales stilul 
adnot¶rilor...). Am ar¶tat fotocopia în dreapta, în stînga, pîn¶ 
am dezlegat “misterul” : era o pagin¶ dintr-un “dic∞ionar al 
personalit¶∞ilor din exilul românesc”, editat de Academia 
Româno-American¶ - în care figuram §i eu, printre mul∞i 
altii - f¶r¶ s¶ mi se fi solicitat date bio-biblio §i f¶r¶ s¶ mi se 
fi trimis un exemplar. Mi-au spus cunoscu∞i comuni : ¢epe-
neag umblase prin tîrg, distribuind fotocopia cu pricina - ca 
prob¶ c¶ Goma îl d¶duse afar¶ §i din istorie (cum altfel: dac¶ 
¢epeneag nu figura...) ! 

ïn ianuarie 1990 mi-a ap¶rut la Julliard Arta refugii al 
c¶rei titlu, neg¶sind o echivalen∞¶ în francez¶, fusese tradus 
de Alain Paruit : L’Art de la Fugue. Cînd am f¶cut serviciul 
de pres¶, ca de obicei, i-am trimis un exemplar §i lui 
¢epeneag (obicei pe care el nu-l mai avea). 

Mare mi-a tost uimirea (§i durerea) când am primit de la 
el o scrisoare în care m¶ acuza de... plagiat! De acord, 
plagiasem - dar pe cine ? Cumva pe Bach, b¶trînul? Da de 
unde, nici nu pomenea de el (de mirare la o persoan¶ ce pre-
tinde a cunoa§te muzic¶) ; o plagiasem cumva pe Blandiana: 
tocmai publicase fragmente dintr-o proz¶ (“de sertar”) 
intitulat¶ (atunci, în ianuarie ‘90) : Arta fugii? Nici. ïl pla-
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giasem pe... ¢epeneag, fiindc¶ el (§i numai el !) scrisese - iar 
eu eram obligat s¶ §tiu! - îmi atr¶gea aten∞ia - o carte 
intitulat¶ în române§te: Zadarnic¶-i arta fugii - care în 
fran∞uze§te devenise: Rien ne sert à courir... 

I-am r¶spuns : m¶ acuz¶, nu numai c¶ l-a§ fi scos din 
istorie - ci §i pentru c¶-l plagiasem! ïi furasem un titlu! Cu 
atît mai grav¶ fapta mea, cu cît... titlul nu-i apar∞inea, era al 
lui Bach, pe el îl plagiasem cu to∞ii; apoi Alain Paruit, tradu-
c¶torul, toat¶ ziua la el, la ¢epeneag, s¶-i-francizeze-textele-
scrise-direct-în-fran∞uze§te : nu se putea s¶ nu-i fi spus 
m¶car în treac¶t c¶ titlul, în române§te, al c¶r∞ii mele - titlu 
pe care el, Alain, nu-l putuse traduce - era: Arta refugii. 

Am aflat c¶ în ultima vreme a umblat prin Paris, s¶ pun¶ 
mîna pe Jurnal de c¶ldur¶ mare (varianta dactilografiat¶-
fotocopiat¶ în unsprezece exemplare) : auzise c¶ e în curs de 
apari∞ie la Nemira §i voia s¶ mai aib¶ o prob¶ a scoaterii 
lui din... 

ïn 1990 n-am în∞eles ra∞iunea atacului împotriva lui 
Paleologu. Acesta m¶rturisise în pres¶ (ceea ce noi §tiam 
demult, din gura lui) c¶ fusese obligat s¶ fac¶ pactul cu 
Securitatea. ¢epeneag - în Contrapunct - califica gestul 
(m¶rturisirea) ca o descheiere la prohab, în public (el scri-
sese mai trivial). Declara∞ia lui Paleologu pre mul∞i a sup¶rat 
atunci. £i ei, fiecare, încheiaser¶ “pactul”, dar nu mai 
f¶cuser¶ atîta caz - §i ce vrea el acuma: s¶-i oblige pe to∞i s¶ 
§i-l recunoasca? 

Tocmai pentru c¶ nu credeam nici o clip¶ c¶ ¢epeneag 
ar fi semnat §i el un asemenea pact, m-a mirat violen∞a 
atacului la adresa lui Paleologu. Ce-l mîna pe el s¶ reac∞io-
neze astfel, iritat, zgînd¶rit la o ran¶ anume? Un gest ca al lui 
Paleologu ar fi meritat aten∞ia, chiar respectul. Ei bine, ¢epe-
neag §i-a manifestat intoleran∞a nu fa∞¶ de colabora∞ioni§ti de 
profesie ca Breban (despre care nici nu se putea spune c¶ 
f¶cuse ceea ce f¶cuse în urma constrîngerilor, a §antajului, a 
torturilor - pentru simplul motiv c¶ Breban n-a f¶cut nici un 
ceas de închisoare - ca, de altfel, nici ¢epeneag), ci fa∞¶ de 
un fost de∞inut politic, fost coleg de editur¶ §i prieten: 
Paleologu. 

De ce ? Poate c¶ motivul este mai sub ochii no§tri decît 
ne închipuim. Mai ales c¶ în 1994 ¢epeneag a dat publicit¶∞ii 
o penibil¶ scrisoare deschis¶ adresat¶ lui Iliescu, în care 
invoca activit¶∞ile sale nepolitice §i lovea în cei care “înjur¶ 



262 P A U L  G O M A  Jurnal de Noapte-Lunga - Unde am gre§it?

pe dolari” - lucru pe care el îl refuzase (Iorgulescu i-a dat 
replica: nu putuse refuza ceea ce nu i se oferise) ! Atunci am 
început a în∞elege motivul atacului: Iliescu îl “alesese” ca 
ambasador la Paris pe Paleologu, nu pe cel care ar fi 
meritat mai mult... ïl unsese responsabil cu strîngerea coti-
za∞iilor la Centrul Cultural (treab¶ f¶cut¶ §i de unul dintre 
“coriferii Clujului”: Ion Pop) pe ¢on∞u cel Tanase - nu pe cel 
mai îndrept¶∞it: pe apoliticul Tepeneag... 

Analiz¶ abuziv¶? Nu - dac¶ este luat¶ în seam¶ grija cu 
care ¢epeneag a refuzat s¶ atace comunismul din România: 

O l¶sase mai moale cu “agita∞ia politic¶” înc¶ din apri-
lie 1977 (cînd eu m¶ aflam în beciul Securit¶∞ii, de pe Calea 
Rahovei) - atunci s-a manifestat “oboseala” lui; în timpul 
verii nu a r¶mas inactiv îns¶ nu el a scris volumul Dossier 
Goma, ci T¶nase ; dup¶ sosirea mea în Fran∞a, o vreme a fost 
prezent la toate reuniunile - dup¶ Anul Nou a început s¶ dea 
iar semne de oboseal¶... Plasez momentul decisiv în martie-
aprilie 1978 (la congresul CIEL) : atunci, punîndu-ne 
condi∞ii imposibile, parc¶ ar fi inten∞ionat s¶ se debaraseze 
de cei care-l ∞ineau “ostatec politicului”. 

¢epeneag nu a fost ostatec al politicului - ci al familiilor 
care nu acceptau s¶ li se închid¶ u§a Occidentului (§i Poarta 
Orientului) din pricina “activit¶tii politice” a lui. Nu §tiu §i 
n-are importan∞¶ dac¶ familia sa ori a so∞iei a exercitat 
presiuni asupr¶-i ; sau el, ca fiu, ca ginere, a evitat de a le 
provoca nepl¶ceri. Nu-i pot repro§a c¶ a dovedit spirit de 
familie, altceva îi repro§ez: c¶ nu a spus prietenilor s¶i 
adev¶rul, ba i-a acuzat pe ei de p¶cate inexistente, inventate 
de el exact în scopul de a-§i acoperi fidelitatea fa∞¶ de fami-
lie. Tactica lui încleio§at¶ de §ahist ‘naniric l-a ajutat s¶ 
manevreze înspre ruperea rela∞iilor cu prietenii, totodat¶ 
aruncînd vina pe ei - pentru ca el, sup¶ratul, el, abandonatul, 
el, tr¶datul, victima datoriei, s¶ poat¶, la ad¶postul “retrage-
rii din lume”, s¶-§i aduc¶ în Fran∞a sora, fiul; s¶-i poat¶ veni 
oricînd socrii, cumna∞ii ; so∞ia cu fiica s¶ poat¶ merge, anual, 
pentru vacan∞e, în România... 

Despre aceste detalii lui ¢epeneag nu-i place s¶ se aduc¶ 
vorba, se arat¶ extrem de revoltat, de r¶nit de cei care i se 
ating de familie §i transmite prin Marie-France Ionesco 
indignarea demn¶ a lui (a lor). 

Din 1990 m-a acuzat de o mie de p¶cate, a publicat în 
Contemporanul lui Breban scrisori de-ale mele adresate lui, 
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imagi-nîndu-§i c¶ are s¶ m¶ prind¶ cu ceva necinstit; a trans-
mis în vremea din urm¶ alte scrisori în Vatra, cu o “prezen-
tare” pe m¶sur¶ apar∞inînd afriolantei poete mistice 
Marinescu în speran∞a c¶... m¶ voi contrazice singur (?). 

L-am §i întrebat în unul din texte: cînd el era persecutat, 
proscris, eu i-am trimis o sum¶ de scrisori-deschise - din 
România, se-n∞elege : expediate prin po§ta reserist¶ lui, la 
Paris ; prietenul §i aliatul s¶u Breban i-a trimis atunci m¶car 
un bile∞el-deschis? M-a acuzat de lips¶ de solidaritate cu el 
în chestiunea ob∞inerii cet¶∞eniei franceze - dar el, înainte, se 
solidarizase cu mine în chestiunea U§ii... ? Ini∞iase vreun 
protest cu adunare de semn¶turi cînd, în ‘70, fusesem 
interzis?; îmi trimisese el o scrisoare-deschis¶ (fie §i de la 
Paris) prin care s¶-§i fac¶ cunoscut¶ pozi∞ia? 

Nu. ¢epeneag a r¶mas totdeauna în umbr¶ - manipu-
lator, marionetist, strateg de §ah. El atac¶, de predilec∞ie, prin 
intermediar, sub pretextul c¶ nu vrea s¶ polemizeze. 

Ne-am desp¶r∞it în urm¶ cu 17 ani - desigur, regret c¶ 
s-a întîmplat a§a, dar nu voi face nici un efort pentru a 
reînnoda ceea ce r¶mîne bun des-nodat. 
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3. T™NASE

Mi l-a prezentat, pe strad¶, Marcel Petri§or. Am re∞inut 
c¶ e coleg cu el la Francez¶ (unde §i Petri§or era restudent, 
din ‘65). La pu∞in¶ vreme mi l-a recomandat ¢epeneag, ca 
oniric de-al lui. 

Nici cu el nu a fost prietenie fulger¶toare. Mult¶ vreme 
m-am ar¶tat reticent: avea figura §i obiceiurile unui papi∞oi. 
De regul¶ nu haina face pe om - dar numai de regul¶. 
Colegul lui Petri§or (în∞elesesem eu gre§it, nu mai era 
student) era prea bine îmbr¶cat, prea avea ma§in¶ american¶, 
ca s¶ intre în gusturile mele de1upt¶tor de clas¶... 

Plecînd ¢epeneag pentru a doua oar¶ la Paris (1970-71), 
mi l-a dat în primire - fire§te, în glum¶: «¢i-l dau în primire, 
ai grij¶ de el...» Atunci am început a ne frecventa, ba chiar 
ne-am împrietenit, de§i diferen∞a dintre noi era nu doar de 
vîrst¶. Nu publicase volum, cu toate str¶daniile lui 
¢epeneag, dar lui nu-i p¶sa foarte, era ocupat cu teatrul, 
pusese cîteva spectacole în scen¶ prin provincie. 

Dup¶ plecarea lui ¢epeneag, cenaclul a c¶p¶tat numele 
“Cenaclul T¶nase”. Veneau cam aceia§i ca §i la “Cenaclul 
¢epeneag”. Nu, eu n-am citit nimic, mergeam pentru litera-
tura celorlal∞i. Dup¶ ce lui ¢epeneag i s-a luat, prin decret 
preziden∞ial, cet¶∞enia român¶, greul mi§c¶rii onirice a r¶mas 
pe umerii lui T¶nase... - am spus §i eu ca s¶ nu tac: onirismul 
f¶r¶ ¢epeneag nu mai era onirism, ci doar literatur¶ (bun¶: 
Mazilescu, Turcea, Dimov, în fine, T¶nase). ¢epeneag 
trimitea la Bucure§ti jurnali§ti occidentali, cu prec¶dere 
pentru uzul oniricilor, îns¶ b¶ie∞ii lui nu îndr¶zneau s¶ fac¶ 
declara∞ii “politice” - înainte vorbea ¢epeneag în numele lor, 
acum erau sili∞i s¶ vorbeasc¶ singuri cu gura lor - trebuia 
g¶sit altcineva (dar f¶r¶ s¶ le tr¶deze programul!). Turcea 
refuza s¶ trimit¶ versuri la Paris, iar Mazilescu, mai brav, 
sugera: «Trimite∞i-mi-le voi - dar eu s¶ nu §tiu», în fine, 
Dimov disp¶ruse din circuitul vizibil, se pensionase, nu se 
mai vedea cu ai lui. ïn aceast¶ situa∞ie de paragin¶ a oniris-
mului de dup¶ plecarea lui ¢epeneag doar T¶nase mai d¶dea 
din mîini §i din picioare. Nu cred c¶ agita∞ia lui ajuta s¶ 
supravie∞uiasc¶ mi§carea oniric¶, dar el nu se resemnase ca 
ceilal∞i. 

Securitatea n-a r¶mas cu mîinile-n sîn; i-a convocat pe 
cei mai fragili, i-a amenin∞at cu un proces politic “cu tr¶dare 
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de ∞ar¶”, în jurul lui Goma. Astfel au fost gata b¶gate în 
r¶cori suflete sensibile ca ale lui Sorin Titel, Marius 
Robescu, Turcea, de asemenea trupuri care nu ∞ineau s¶ 
putrezeasc¶ jos-la-umbr¶: Cezar Iv¶nescu. 

Cenaclul era în curs de disolu∞ie - dac¶ nu mai veneau 
oniricii... I-am spus lui T¶nase c¶ ar exista o solu∞ie: s¶ nu 
mai apar eu pe-acolo - §i-a§a nu sunt oniric, nu citesc la 
reuniuni... N-a fost de acord - §i n-a fost sigur c¶ absen∞a mea 
are s¶ le asigure lor pace. Am propus s¶ facem o încercare; 
§i înc¶ una... A mers! N-au mai fost convoca∞i, n-au mai fost 
sîcîi∞i. Deci nu cenaclul oniric îi sup¶ra pe securi§ti, ci 
prezen∞a mea “contaminatoare” printre bravii §i contestatarii 
onirici români. 

T¶nase r¶mînea constant curajos §i activ: g¶sise alte 
mijloace de comunicare cu Occidentul, le foloseam din plin, 
mai ales pentru scoatere de manuscrise. ïn acel moment (§i 
înc¶ un deceniu) el era al treilea (cronologic) scriitor român 
ce-§i trimisese cartea (c¶r∞ile) refuzat¶(e) în România - în 
Occident, spre publicare. Eu fusesem primul, cu Ostinato : 
îl trimisesem în 1966, ap¶ruse în 1971 ; al doilea: A.E. 
Baconsky, cu Biserica Neagr¶, ap¶rut¶ în Germania prin 
‘75-’76, în fine, Virgil Tanase, care trimisese Portrait 
d’homme à la faux dans un paysage marin din 1973 §i 
ap¶ruse în 1977. Pe ¢epeneag nu l-am inclus aici: el nu a 
publicat în Occident decît c¶r∞i ap¶rute deja în România -
abia dup¶ 1975, cînd i s-a luat cet¶∞enia român¶ a publicat la 
Paris o carte refuzat¶ în ∞ar¶. 

Multe blestem¶∞ii §i ilegalit¶∞uri socialiste am comis 
împreun¶ cu T¶nase pîn¶ la 1 ianuarie 1977, cînd l-am 
condus la trenul de Paris. Printre acestea a fost §i “punerea la 
po§t¶”, dup¶ ce str¶b¶tusem o bun¶ parte din Bucure§ti cu 
l¶utarii dup¶ noi (el, Marie-France Ionesco, venit¶ de curînd 
la rude, §i cu mine), a variantei manuscrisului Jurnalul 
fericirii al lui Steinhardt, ajuns la Virgil Ierunca. 

Ce s-a petrecut cu el o dat¶ ajuns în Fran∞a - fiindc¶ 
schimbarea a fost brusc¶ - mai degrab¶ am dedus decît am 
aflat: 

Cartea §i autorul au cunoscut un succes notabil în 
primele luni ale anului 1977 : interviuri în presa scris¶, la 
radio, la televiziune, invita∞ii pentru a pune în scen¶ specta-
cole - nu §tiu dac¶ mai mult decît în visul lui, oricum, foarte 
mult pentru un român-la-Paris. Zborul lui “spre culmile glo-
riei pariziene” era îns¶ contrariat de dou¶ pietre de moar¶: 



266 P A U L  G O M A  Jurnal de Noapte-Lunga - Unde am gre§it?

prietenia cu mine (aflat în România) §i implicarea lui în 
chestiunea drepturilor omului - asta fiind una; a doua: 
leg¶turile lui - atunci, de prietenie - cu românii de la Paris: 
¢epeneag, Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Marie-France 
Ionesco, Maria Br¶tianu, Mihnea Berindei, precum §i cu 
francezii ce militau pentru cauza românilor: so∞ii Planche, 
Catherine Barthel, Karnoouh, Catherine Durandin, Annie 
Daubenton - §i al∞ii. 

Tanase era ghidat atunci în via∞a parizian¶ de o actri∞¶ 
francez¶ (o cunoscusem §i eu cu prilejul unui turneu la 
Bucure§ti). Persoan¶ sensibil mai în vîrst¶ chiar §i decît 
mine. Ca toate actri∞ele ne-tinere §i speriate : de stînga. De la 
ea a aflat Tanase c¶ “La Paris, dac¶ faci jocul dreptei, e§ti 
mort”, or el nu avea deloc de gînd s¶ moar¶, abia se 
trezise la via∞¶. Problem¶ insolubil¶ pentru el : ce va fi fost 
din punctul de vedere al actri∞ei-ghid ¢epeneag (acuzat de 
români de “stîngism”) : de stînga? Dar dac¶ se afl¶ în rela∞ii 
cu oameni de dreapta: Monica Lovinescu, Eugene Ionesco, 
Cioran, Eliade ?... A§a c¶ Tanase, b¶iat de§tept-spirt (am mai 
spus: din categoria lui Ivasiuc §i a lui Manolescu), a aflat 
solu∞ia: rupe rela∞iile cu to∞i românii - în afar¶ de cei care-i 
pot fi lui utili (Ionesco, Eliade...). 

ïn privin∞a mea (adic¶ a rela∞iilor lui cu mine), lucrurile 
erau altfel a§ezate: desigur, aveam în Occident, înc¶ din 
1971, de la apari∞ia §i discutarea primei c¶r∞i, Ostinato, 
faim¶ de... reac∞ionar, de dreapta, anticomunist - toate c¶r∞ile 
publica te pîn¶ atunci demascau, comb¶teau comunismul -
îns¶ cum în ianuarie 1977 m¶ solidarizasem cu Charta 77 din 
Cehoslovacia, cum cehii si slovacii voiau “socialism cu fa∞¶ 
uman¶”... T¶nase nu se putea ,“delimita” de mine, f¶r¶ a 
risca s¶-§i piard¶ o bun¶ parte din popularitate (de stînga !), 
fiindc¶ el debarcase în Fran∞a ca “disident”, iar la o 
important¶ emisiune de radio declarase ritos : 

«Dac¶ Goma este arestat, eu m¶ întorc numaidecît în 
România!» 

Deci, de mine era legat f¶r¶ voia mea §i f¶r¶ voia lui 
(cît va fi regretat promisiunea f¶cut¶ în public, alt¶ poveste: 
a dovedit c¶ poate afirma totul - §i contrariul), iar de ceilal∞i 
atît cît era necesar pentru p¶strarea convenien∞elor - utile lui. 

Eu, de la Bucure§ti (apoi, începînd din 1 aprilie, de 
sub-Bucure§ti), nu b¶nuiam ce se petrece pe Sena. Semnele 
venite dintr-acolo indicau “numai cînt §i armonie”, ca în 
Alecsandri. “Vedeam” numai partea de sus a icebergului - o 
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deduceam pe cea scufundat¶ : cînd m¶ chema Parisul la 
telefon o f¶cea prin glasul lui ¢epeneag, mai frecvent al lui 
T¶nase, dar eu trebuia s¶ §tiu: în jurul telefonului se aflau 
Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Marie-France Ionesco, 
Alain Paruit. £i nu m¶ în§elam astfel; m¶ în§elam altfel: nu 
§tiam ce se petrecea în chiar acel moment cu T¶nase; §i cu 
¢epeneag. 

Cu T¶nase am avut o convorbire telefonic¶ extrem de 
important¶ (aici la hotel nu am “hîrtii”, deci nu pot ar¶ta, 
precis, cînd), în care i-am f¶cut cunoscut c¶ §i în România se 
folose§te psihiatria ca mijloc de represiune politic¶. El a 
publicat convorbirea noastr¶ în Le Nouvel Observateur, iar 
gloria a fost împ¶r∞it¶ între el §i...“nebuni”. 

Am mai spus: cînd am ajuns în Fran∞a, în 20 noiembrie 
1977, nu cuno§team “fr¶mînt¶rile interne ale exilului româ-
nesc” ; nici nu le b¶nuiam. Cum ¢epeneag a venit s¶ m¶ 
întîmpine la aeroport, cum el, Alain Paruit §i Ierunca m-au 
asigurat c¶ T¶nase absenteaz¶ fiind la un colocviu la Vene∞ia 
- i-am crezut. Cum s¶ b¶nuiesc eu c¶ prietenul meu T¶nase -
a c¶rui trud¶ prieteneasc¶ o aveam între mîini: Le Dossier 
Goma - ar fi putut absenta din alte motive decît de for∞¶ 
major¶? Cum s¶-mi treac¶ prin cap c¶ T¶nase ar fi putut s¶ 
le fac¶ prietenilor no§tri (le §i f¶cuse) m¶g¶rii ? Adev¶rat: la 
vreo dou¶ zile dup¶ sosire am început s¶ m¶ interesez de el 
- amicii îns¶ f¶ceau baraj eficace în jurul adresei §i a
num¶rului de telefon (pretextau c¶ T¶nase se mut¶ frec-
vent...). Abia dup¶ o lun¶ de zile l-am prins la un telefon: a 
îng¶imat ceva din care n-am în∞eles decît c¶, las¶, îmi 
explic¶ el “la anul” - cum ne aflam în ultimele zile ale lui 
‘77, nu m-am nelini§tit. îns¶ abia în februarie 1978 mi-a spus 
Alain - apoi ¢epeneag - ce se întîmplase cu ¢on∞u (a§a îl dez-
mierda mama lui) de cînd pusese piciorul pe p¶mînt francez: 

F¶r¶ nici o “preg¶tire”, T¶nase începuse a face m¶g¶rii 
priete-nilor, iar lui Eugène Ionesco o adev¶rat¶ porc¶rie -
iat¶ re∞eta Tanase : Momentul unu: te prezin∞i la lonesco, îl 
lingu§e§ti bine-bine, apoi începi a i te plînge (de lumea asta, 
ostil¶, de nenorocul ce te urm¶re§te ca umbra) ; ba chiar 
plîngi! - cu lacr¶mi mari §i fierbin∞i - iar cînd Ionesco este 
“preparat”, treci la atac: iat¶, Jean-Louis Barrault (actorul 
celebru §i prieten al lui Ionesco) a promis c¶ îi va îng¶dui s¶ 
pun¶ în scen¶ o pies¶ disident¶ (!), la Teatrul Orsay, unde 
este director - numai c¶ Barrault a pus “o mic¶ condi∞ie”: 
s¶-§i dea §i Ionesco asentimentul - ce-i de f¶cut... ? Ce s¶ mai 
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fie de f¶cut - dac¶ a§a stau treburile, dac¶ Barrault pune 
aceast¶ condi∞ie, atunci el, Ionesco, este de acord... 

Momentul doi: T¶nase alearg¶ la Barrault : iat¶, Eugène 
Ionesco ∞ine tare mult s¶ i se pun¶ în scen¶ o pies¶ de-a lui, 
de-a Marelui Eugène (subl. mea), ce bine i-ar sta la teatrul 
Orsay, sub directoratul lui Barrault §i în regia lui T¶nase -
da, el vine de la Bucure§ti, Marele Eugène îl sprijin¶ s¶ se 
impun¶ aici... La care Barrault, occidental de nevindecat, nu 
pune mîna pe telefon s¶ verifice spusele necunoscutului; nici 
nu se întreab¶ de ce Eugène nu i s-a adresat lui, direct, cu 
aceast¶ nou¶ pies¶... - îi r¶spunde afirmativ. Iar T¶nase - tot 
T¶nase -dup¶ ce i-a îmbobinat pe cei doi mari, trece la... 

Momentul trei: ...repeti∞iile cu o pies¶ de... D. R. 
Popescu, membru al C.C. §i scriitor de stat §i de partid. 

Cînd au aflat prietenii no§tri ce anume pune în scen¶ 
T¶nase (dar nu §i cum), a izbucnit scandalul. T¶nase a recu-
noscut c¶ e-un tic¶los §i s-a a§ternut pe plîns (eu nu-i 
cuno§team aceast¶ arm¶ - s¶ fie una pentru export ?), implo-
rîndu-i s¶ nu-l nenoroceasc¶, s¶ nu-i “distrug¶ cariera” (iat¶ 
cum se mai întîlne§te cu Breban !), s¶-l lase “numai de data 
asta - jurat !” Pe un b¶rbat, porc cinstit, îl pocne§ti peste rît 
§i-l alungi cu lovituri de picior în jamboane. Dar pe un 
purcel-guzgan plîng¶cios? Nu-∞i vine s¶-l croie§ti peste bot: 
te n¶cl¶ie§ti de bale; nici s¶-i arzi §uturi în cur - te murd¶re§ti 
de baleg¶. L-au iertat pe ¢on∞u - probabil în acel moment 
¢epeneag i-a smuls promisiunea c¶ “în schimb” scrie cartea 
despre mine. Astea se petreceau în aprilie (‘77), pe cînd eu 
eram arestat, iar prietenii adunau semn¶turi pentru liberarea 
noastr¶, f¶ceau manifesta∞ie peste manifesta∞ie. 

Am fost liberat în 6 mai, dar nu am putut telefona în 
Occident. Abia în 9 mai Marie-France Ionesco a reu§it s¶ m¶ 
contacteze la socru-meu (Ana §i Filip fuseser¶ expulza∞i în 
chiar ziua arest¶rii mele, la 1 aprilie, st¶team claie peste 
gr¶mad¶). Mi-a spus c¶ tocmai se întorcea de la o mare 
manifesta∞ie pentru liberarea mea - ne§tiind c¶ mi se d¶duse 
drumul. 

Am aflat dup¶ un an ce se mai petrecuse în acea zi : 
T¶nase, bine sf¶tuit de actri∞a cea foc de de§teapt¶, nu 

participase la nici o manifesta∞ie organizat¶ de români - ori: 
pentru românii aresta∞i. ¢epeneag o “programase” ca la §ah 
pe cea despre care este vorba (din 9 mai ‘77). £i de acea dat¶ 
T¶nase promisese, cu lacrimi în ochi, c¶ va participa “pentru 
prietenul meu Paul”; §i de acea dat¶ a fost absent. Acceptase 
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îns¶ ca, dup¶ manifesta∞ie, ¢epeneag ori Paruit ori Marie-
France s¶ urce pe prosceniumul s¶lii teatrului unde avea loc 
premiera (piesei lui... D.R. Popescu) §i s¶ citeasc¶ un text de 
protest, cerînd apoi celor doritori s¶ semneze pentru libera-
rea de∞inu∞ilor de opinie din România. 

Dup¶ manifesta∞ia din fa∞a Ambasadei RSR (neobi§nuit 
de violent¶ din partea poli∞iei franceze: Claude Mauriac, fiul 
lui François, fusese lovit în plin obraz §i umplut de sînge), 
a§a cum era în∞elegerea, o bun¶ parte din manifestan∞i s-a 
îndreptat spre Teatrul Orsay. Dar acolo - surpriz¶: u§ile de la 
intrare închise! B¶ie∞ii au f¶cut scandal, în cele din urm¶ a 
venit o femeie din personalul administrativ care a explicat, 
încurcat¶: a§a d¶duse dispozi∞ie Monsieur Tanase ! Marie-
France, ¢epeneag, Paruit de ast¶ dat¶ se înfurie - pe 
Monsieur Tanase: au dat-o la o parte pe femeia care tot 
încerca s¶ fac¶ baraj §i au pornit-o pe culoarul care ducea 
spre cabinele arti§tilor, iar de acolo în culise - pe unde urmau 
s¶ urce pe scen¶. De undeva, din urm¶, a r¶s¶rit Monsieur 
Tanase : cu mîinile împreunate, cu lacr¶mi în ochi (ah, 
lacrimile MonsieuruluiTanase!) : a prins a-i ruga s¶ nu fac¶ 
“asta”. Cei trei au continuat s¶ înainteze. T¶nase s-a strecu-
rat înainte-le. V¶zînd c¶ nici a§a nu-i poate opri, ce-a f¶cut 
Monsieur Tanase ? - sub privirile fran∞uzoaicei, plasatoare 
ori femeie de serviciu ce va fi fost: s-a trîntit în genunchi - în 
genunchi, încercînd s¶-i intercepteze pe cei trei. Implorînd, 
bocind, scheunînd, urlînd - s¶ nu-l nenoroceasc¶, s¶ nu-i 
distrug¶, ce ? - cariera! Cei trei n-au ∞inut seama de acest 
§antaj, au urcat pe scen¶, au citit acel text, au coborît, iar în 
foaier au adunat semn¶turi de solidarizare... 

Asta s-a întîmplat în 9 mai ‘77 (îmi povestea ¢epeneag 
în mai ‘78) §i de-atunci rela∞iile cu Monsieur Tanase au fost 
inexistente... 

La vreo patru luni dup¶ venirea mea în Fran∞a am reu§it, 
în sfîr§it s¶-l v¶d pe T¶nase - pîn¶ atunci fusese mereu 
“ocupat”. Era nefericit §i plîng¶re∞ (ne aflam pe strad¶, chiar 
§i la Paris trec¶torii întorc privirea dup¶ un b¶rbat cu obrazul 
sc¶ldat în lacrimi); §i pîrîcios - numai al∞ii erau de vin¶, doar 
ceilal∞i f¶cuser¶ rele. Dac¶ ticul verbal injurios al lui 
¢epeneag era: “cretin”, ucenicu-i oniric folosea neao§ul 
“prost”. Drept care Maestrul ¢epeneag era un prost - c¶ se 
sup¶rase pe el. Monica Lovinescu: o proast¶: de ce s¶ se 
supere pe el ? Ce s¶ mai vorbim de Marie-France : o mare 
proast¶ - cît despre Berindei : un prostal¶u. Am încercat 
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s¶-l conving s¶ accepte o întîlnire cu ceilal∞i - n-a acceptat, a 
reac∞ionat isteric, de neîn∞eles, furnizînd argumentul: Ce s¶ 
discute el cu ni§te pro§ti ? 

Rela∞iile noastre nu au fost rupte prin declara∞ie, au 
putrezit pe picioare, n-au putut redeveni ceea ce erau 
înainte, în România. Ne-am f¶cut dou¶-trei vizite cu copiii, 
apoi nu ne-am mai f¶cut: nu mai aveam ce ne spune. Ultima 
oar¶ cînd ne-am v¶zut normal: la botezul celui de al doilea 
b¶iat al lui - na§: Eliade. 

A venit povestea din 1981, cu coletele explozive, din 
care unul (Memoriile lui Hru§ciov - în spaniol¶) m-a vizat pe 
mine - dar l-a r¶nit pe Calisti, §eful artificierilor de la 
Prefectura Paris. Reac∞ia lui T¶nase a fost normal¶: mi-a 
telefonat, exprimîndu-§i simpatia pentru mine §i dezgustul 
(chiar a§a zisese) fa∞¶ de “criminalii de securi§ti”. 

(ïn schimb, ¢epeneag nu s-a manifestat. Dup¶ un timp, 
venind vorba despre gestul lui Tanase, Alain Paruit s-a 
gr¶bit s¶ spun¶ c¶ §i ¢epeneag îmi transmisese un “mesaj de 
solidaritate”. L-am întrebat, mecanic : cînd, prin cine? Alain 
a r¶spuns prea repede ca s¶ nu fie suspect: «Prin mine - dar 
eu am uitat, îmi cer iertare». Am dedus c¶ Alain, ca de 
obicei, îl “acoperea” total pe ¢epeneag, aici inventînd). 

A venit §i povestea din 1982, el cu “dispari∞ia”, eu cu 
otrava - le-am pus în Soldatul cîinelui, nu mai revin. Despre 
acest episod M. Zaciu a scris în Jurnalul publicat în Vatra 
(nr. 8/95) la 12-17.III.’84 : 

“Cazul T¶nase : complet montat. Prejudicii aduse 
intelectualit¶∞ii române§ti” (subl. mea) ! 

Care prejudicii? Care intelectualitate? Care româ-
neasc¶? S¶ fi auzit M. Zaciu aceast¶ “analiz¶” de la Buzura, 
de∞inut¶ de la unchiu-s¶u, Gogu R¶dulescu? Ori direct, din 
chiar gura daurit¶ a lui Gogu, în casa lui, unde se afla, ca de 
obicei, al¶turi de Buzura, de Blandiana, de Paler, de 
Dimisianca, de Dinescu, Manolescu, Ornea §i de al∞i 
directori ? Oricum, eu am auzit-o în 1973, de la un bun 
prieten ai lui Zaciu, Titus Popovici: dup¶ ce publicasem 
dou¶ c¶r∞i în Fran∞a §i în Germania, în casa lui Covaci, 
Titulic¶ m¶ acuzase de a fi adus mari daune scriitorimii 
române§ti. Prejudicii-daune; scriitorime-intelectualitate, 
Popovici-Zaciu. 

A§adar: pîn¶ în ziua “reapari∞iei” lui T¶nase în biroul 
comisarului divizionar DST Rossi, nu avusesem conflicte 
directe ; în 30 august ‘82 - am avut prima înfruntare pe ches-
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tia jurnalistului Poulet de la Le Matin : 
«Prietenul t¶u Pulic¶, cel infam, marele jurnalist !» -

desigur era vorba de Bernard Poulet dus la Ploie§ti, s¶-l întîl-
neasc¶ pe Vasile Paraschiv §i caftit de securi§ti - ei dînd vina 
pe verii lor: “Ni§te ∞igani”... 

A doua zi urma s¶ aib¶ loc conferin∞a de pres¶ a revistei 
Actuel. Aflasem - înc¶ în biroul lui Rossi - care era motivul 
mîniei lui Achil cel T¶nase împotriva bietului meu prieten 
Pulic¶-infamul: disidentul ¢on∞u înc¶ înainte de a “disp¶rea” 
vînduse exclusivitatea întîmpl¶rii lui Bizot, directorul 
Actuel-ului ! Poulet, bine informat (f¶cea parte din cabinetul 
primului-ministru), îi luase caimacul, publicînd “bomba” în 
Le Matin. Aflînd de acest ultim t¶n¶sism (ultimul în acea 
secund¶), refuzasem s¶ particip la conferin∞a de pres¶ al¶turi 
de o javr¶ ca T¶nase §i al¶turi de un tîlhar securist ca 
Haiducu. 

Toat¶ noaptea §i o bun¶ parte din diminea∞a urm¶toare 
m-au prelucrat Monicii, încercînd s¶ m¶ conving¶ s¶ merg -
«pentru cauz¶: dac¶ afl¶ Barbu de la Bucure§ti c¶ noi am 
f¶cut manifesta∞ii de protest pentru un mincinos ca Tanase?» 
Eu argumentam : 

1. nu vreau s¶ mai am de-a face cu T¶nase ;
2. nu stau al¶turi de un securist ca Haiducu - în fine,
3. pu∞in îmi pas¶ mie ce are s¶ cread¶ Barbu, eu nu-mi

fac via∞a în func∞ie de “ce-o s¶ zic¶ Barbu de la Bucure§ti”. 
N-am putut r¶mîne pe pozi∞ie: s-au perindat pe la mine, 

în afar¶ de Monici: Marie-France Ionesco, Mihnea Berindei, 
Anne Planche (protectoarea lui Paraschiv), Cristovici -
“toat¶ lumea bun¶ - mobilizat¶ de Monica” : 

«Pentru cauz¶, î∞i calci pe inim¶ !», m¶ d¶sc¶lea ea. «Nu 
e§ti obligat s¶ te ∞ii de bra∞ cu Tanase, doar s¶ fii acolo, la 
conferin∞a de pres¶ - asta §i gata, ca s¶ nu afle Barbu c¶...» 

£i uite-a§a, de dragul Monic¶i §i de fric¶ de Barbu, 
mi-am st¶pînit sila fa∞¶ de reptila T¶nase, de coropi§ni∞a 
haiduc¶, §i m-am dus la conferin∞¶. ïns¶ acolo am f¶cut tot 
cum am vrut eu : mai întîi am vorbit cu fotografii de pres¶ 
(îi cuno§team, în majoritate) §i i-am rugat s¶ nu m¶ prind¶ în 
cadru. A§a a fost: de§i timp de vreo cinci minute - cît a durat 
fotografierea de început - am stat lîng¶ T¶nase, îns¶ nu apar 
în nici o fotografie “comun¶”, ci numai singur (§i jur c¶ nu 
le explicasem fotografilor motivul cererii). Apoi: cum a 
început conferin∞a propriu-zis¶, m-am ridicat §i am plecat. 
Monica era bine blocat¶ într-un col∞, n-a putut interveni decît 
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prea tîrziu, la telefon: 
«Ce-ai f¶cut, omul lui Dumnezeu, de ce-ai plecat ?» 
I-am r¶spuns ceva dezagreabil, ca de obicei... 
Peste vreo lun¶, Monica Lovinescu a avut o idee de 

geniu: s¶ organizeze la Europa liber¶ un dialog între T¶nase 
§i mine, despre “evenimente”. Am refuzat de cum a deschis 
gura, am fost §i mai brutal ca de obicei, i-am spus c¶, dac¶ 
dore§te dialog cu T¶nase, s¶-l fac¶ Domnia sa. M-a mai l¶sat 
s¶ respir vreo s¶pt¶mîn¶ - iar m-a atacat: 

«Cînd program¶m dialogul?» - fiindc¶ ea nu poate decît 
în data cutare, ca §i T¶nase - deci eu, ca al treilea, trebuie s¶ 
m¶ pliez. 

I-am r¶spuns foarte obraznic: 
«Dar l¶sa∞i-m¶-n pace cu T¶nase al dumneavoastr¶ !», §i 

cum, numaidecît dup¶ cîte o b¶d¶r¶nie, simt nevoia irepresi-
bil¶ de a-mi cere scuze, Monica m¶ a§tepta dup¶ col∞ cu: 

«Iertare §i dialog - ori... ?» 
Am cedat §i de acea dat¶, îns¶ bomb¶nind tot timpul, 

fa∞¶ de T¶nase, în pauzele de înregistrare, c¶ eu n-am fost de 
acord cu acest “dialog” §i c¶ îl fac în sil¶. I-am zis, la un 
moment dat Monic¶i, de fa∞¶ cu ¢on∞u: 

«Dac¶ aceast¶ creatur¶ v-ar fi f¶cut a zecea parte din cîte 
ne-a f¶cut nou¶, nici n-a∞i fi vrut s¶ auzi∞i de el. Dar pentru 
c¶ - deocamdat¶ - a f¶cut porc¶rii numai altora: lui Ionesco, 
lui ¢epeneag, lui Marie-France, lui Alain, lui Berindei, mie, 
îl considera∞i... utilizabil. De-abia a§tept momentul în care o 
s¶ v¶ schimba∞i p¶rerea despre el §i despre cauza care nu se 
ap¶r¶ chiar cu toate l¶turile...» 

A venit mai curînd decît se a§tepta Monica - momentul 
acela. Adev¶ratul conflict cu T¶nase - direct, primul §i 
ultimul - a fost în 1983, cu ocazia prezent¶rii c¶r∞ilor noastre 
la televiziune. Dup¶ “evenimente”, el scosese C’est mon 
affaire, eu Chassé-croisé (în române§te, cu titlul : Soldatul 
cîinelui). Michel Polac, animatorul uneia dintre cele mai 
bune (§i mai hulite §i mai temute §i mai a§teptate) emisiuni, 
Droit de réponse, sim∞ise s¶mîn∞a de scandal ce putea pro-
voca reunirea pe platou a lui Tanase §i a mea. A§a a §i fost 
imaginat¶ emisiunea (preg¶tit¶ cu §ase s¶pt¶mîni înainte). 

Eu aveam un avantaj: de a-l cunoa§te pe Polac mult mai 
bine decît m¶ cuno§tea el pe mine (îl urm¶ream de cîte ori 
puteam, emisiunea lui era iritant¶ uneori, totdeauna de un 
curaj nebun fa∞¶ de institu∞ii). Mai aveam un atu : se întîm-
plase s¶-i plac §i secretarei sale, de la prima întîlnire: am pro-
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fitat de urm¶toarele (în care-i aduceam c¶r∞ile solicitate de 
patron ori b¶gate pe gît de mine), pentru a-i sugera o alt¶ 
configura∞ie a emisiunii. Cînd mi s-a p¶rut copt, i-am spus: 

«Mult mai interesant¶ ar fi o emisiune în care nu se vor 
înfrunta direct cei doi coco§i-gladiatori : T¶nase §i Goma, ci 
institu∞iile teroriste din Est cu institu∞iile antiteroriste din 
Vest»... 

Nu l-am convins de prima oar¶. ïn ciuda “bibliografiei”, 
Polac r¶mînea convins c¶ toate scandalurile de spionaj-tero-
rism fuseser¶ du bluff. I-am propus s¶-i întîlneasc¶ pe cei 
care sc¶paser¶ de tentative de asasinat: bulgari, unguri, cehi 
- români. Bineîn∞eles, auzise, citise despre “umbrela
bulg¶reasc¶”, despre coletele explozive, îns¶ nu punea pre∞ 
pe cele scrise în jurnale(le de dreapta). L-am invitat s¶ ia 
leg¶tura cu Serviciul de deminaj al Prefecturii, cu §eful, 
Calisti - dar, sincer s¶ fiu, îmi pierdusem speran∞a. Cînd 
mi-a telefonat, agitat, excitat mi-a dat întîlnire pe loc (pe 
atunci locuiam în Buttes-Chaumont, la dou¶ sute de metri de 
studiourile lor), mi-a vorbit aproape numai de Calisti: îl întîl-
nise întîi un colaborator trimis mai degrab¶ din datorie; apoi 
secretara, apoi el - «Un tip formidabil, acest rital (italian) !» 
«Grec», l-am corectat, prompt. N-am aflat niciodat¶ în ce 
consta formidabilitatea lui Calisti, alta decît meseria lui, am 
dedus c¶ îl convinsese pe Polac (cum?, n-am riscat s¶ pierd 
timpul punînd întreb¶ri) s¶ fac¶ ceea ce îl tot rugam eu s¶ 
fac¶. 

ïntr-o s¶pt¶mîn¶ a luat na§tere alt proiect de emisiune: 
desigur, tot în jurul nostru, al lui T¶nase §i al meu, urma s¶ 
se ∞eas¶ trama dar noi (cu tot cu c¶r∞ile noastre) treceam în 
plan secundar ; în primul aveau s¶ fie plasate (scoase) 
victimele actelor de terorism perpetrate în Fran∞a de servi-
ciile Securit¶∞ilor din Est. L¶udat s¶ fie Polac : nici un nume 
dintre cele propuse de mine nu a fost respins! 

Astfel, pentru prima oar¶ în via∞¶, au ap¶rut la televizi-
une Monica Lovinescu §i Virgil Ierunca - pe lîng¶ alti vreo 
cinci-§ase exila∞i din Est: bulgari, cehi, unguri. 

Cînd a aflat Tanase “ce-i f¶cusem - lui” (infantilismul îl 
împin-sese s¶-§i intituleze cartea C’est mon affaire ; volu-
mul cel de ru§ine scos dup¶ ‘89 poart¶ titlul : Ma Roumanie; 
nu §tiu dac¶ via∞a sfîntului Ion de Cotroceni, tot de el scris¶, 
nu se intituleaz¶ Mon Iliescu à moi !), a f¶cut, ca de obicei, 
o criz¶ de isterie: a zbierat c¶ emisiunea era a lui (ce spu-
neam: C’est mon émission !) §i c¶ el nu permite (m¶-n∞elegi) 
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s¶ apar¶ în fa∞a telespectatorilor francezi al¶turi de non-scrii-
tori - i-a numit pe Monica Lovinescu §i pe Virgil Ierunca ! 
ïn final, l-a amenin∞at pe Polac c¶ nu va participa la o ase-
menea emisiune. La care acesta a zîmbit §i i-a r¶spuns c¶ 
chiar se întreba unde s¶ încap¶ atîta lume pe platou - îns¶ 
dac¶ el se decomandeaz¶, cu atît mai bine pentru ceilal∞i... 

Pe loc T¶nase a închis pliscul §i nu l-a mai deschis decît 
în seara cu pricina. De unde el vedea o “emisiune literar¶ “, 
la care s¶ participe... trei autori de c¶r∞i (cum ar veni T¶nase, 
Goma §i... Haiducu ! - iar pentru garnitur¶ aranjase s¶ vin¶ 
§i ni§te pu∞oi de la Actuel §i de la înc¶ o revist¶ care dup¶ trei 
numere a disp¶rut), s-a trezit cu un platou “neliterar”, ba pro-
fund politizat (ce afront pentru cineva care scrisese un pam-
flet împotriva lui Ceau§escu, iar acesta îl trimisese pe secu-
ristul Haiducu s¶-l lichideze !). Unde mai pui c¶, în afar¶ de 
non-scriitorii Monica Lovinescu §i Virgil Ierunca, se mai 
aflau pe platou du§mani, ca fostul castrist François Maspero, 
reconvertit §i devenit unul din alia∞ii no§tri (el fondase revis-
ta L’Alternative) §i mai ales “infamul Pulic¶”: jurnalistul 
care luase caimacul vîndut lui Bizot de la Actuel... de 
disidentul Ton∞u, înainte de dispari∞ie. 

Emisiunea lui Polac a fost o mare reu§it¶ ; fiind contro-
versat¶, detestat¶, era privit¶ de foarte mult¶ lume - §i 
comentat¶. Iat¶ c¶ nu gre§isem atunci cînd f¶cusem tot ce-mi 
st¶tuse în puteri ca s¶-l cî§tig pe “odiosul Polac” de partea 
cauzei noastre (atît de drag¶ Monic¶i Lovinescu) ; cînd îi 
sugerasem schimbarea configura∞iei emisiunii fire§te, numai 
aceea cu noi - cînd îi impusesem oamenii pe care îi 
crezusem §i în drept §i credibili s¶ poarte mesajul: ca 
victime ale serviciilor secrete din Est ce ac∞ioneaz¶ nestin-
gherite în Vest. Rezultatul imediat a fost o lung¶ dezbatere 
în pres¶ - ca de obicei, Le Figaro s-a ar¶tat... sceptic (cum 
altfel, dac¶-i ceau§ist ?), iar pe mai lung termen : Monica 
Lovinescu §i Virgil Ierunca au început a fi c¶uta∞i §i invita∞i 
la alte emisiuni de jurnali§ti francezi care pîn¶ atunci îi 
ignorau. 

T¶nase, fire§te, a resim∞it emisiunea ca pe un insucces 
personal (Mon insucces...) §i §i-a slobozit isteriile infantile 
în Actuel §i în revista disp¶rut¶: pentru el, to∞i de pe platou -
în frunte cu Polac - eram ni§te §obolani, singurii puri fiind : 
el §i cu Haiducu... 

£i abia atunci, fiindc¶ îi lovise pe ei, direct (refuzînd în 
primul moment s¶-i accepte al¶turi, pe platou, apoi tratîn-
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du-i de non-scriitori), Monicii s-au sup¶rat pe T¶nase. Ca §i 
cum, ce §i cîte îi f¶cuse prietenului lor Eugène Ionesco, n-ar 
fi fost destul ca s¶ se supere §i ei; ca §i cum ce îi f¶cuse lui 
¢epeneag n-ar fi fost suficient - pe mine nu m¶ mai pun la 
socoteal¶, nici Monicii nu luau în seam¶ eventuala mîndrie a 
mea, în joc fiind cauza, apoi Barbu nu trebuia s¶ §tie... Cauza 
aceea a încetat brusc s¶ mai existe dup¶ emisiunea de televi-
ziune, fiindc¶ Monica n-a mai organizat alt dialog cu T¶nase 
- gre§eala lui Ton∞u : nu trebuia s¶-i atace direct pe ei. 

De atunci (prim¶vara lui ‘83) nu l-am mai v¶zut pe 
T¶nase pîn¶ în februarie 1991, la Salonul C¶r∞ii de la Grand 
Palais. La intrare mi-a ie§it în întîmpinare, în maniera lui 
dezgust¶toare: umil, curbat, uleiat, miorl¶itor. Voia s¶-mi 
mul∞umeasc¶ pentru c¶, într-un text dintr-o revist¶ 
fran∞uzeasc¶ (sau poate interviu), avusesem cuvinte bune 
despre scriitorul T¶nase - cu mari rezerve fa∞¶ de om... Am 
t¶iat elanul ¢on∞ului recunosc¶tor §i am prins a-l lua la rost, 
repro§îndu-i, printre altele: 

«De ce te lauzi c¶, în România, ai fost informator al 
Securit¶tii ?» 

T¶nase cel de§tept a r¶mas cu falca atîrnînd... 
Dezorientat. Am repetat. El: 

«Cum a§a, nu sunt... ?», aproape a scheunat, suferitor, de 
parc¶ l-a§ fi acuzat c¶ se laud¶ c¶ ar fi scriitor. 

«A§a, bine; te lauzi, ca ultimul din clas¶, c¶ ai fost 
informator - Ana zice c¶ e semn indubitabil de infantilism 
etern. £i Filip se l¶uda, la §coal¶, c¶ tat¶-s¶u a primit o 
bomb¶ prin po§t¶...» 

«Dar nu-i acela§i lucru», a încercat T¶nase. «£i de ce 
zice∞i voi c¶ m¶ laud ?» - în sfîr§it pusese întrebarea care-l 
tortura. 

«Cînd am fost arestat în ‘77, în dosar am dat cu ochii de 
multe surprize din partea multor prieteni - tu nu m-ai 
surprins. N-ai dat nici o informa∞ie despre mine, concluzie: 
înainte de 1 ianuarie ‘77, nu erai informator !» 

«Ce §tii tu !», a f¶cut T¶nase, iar¶§i ∞on∞. 
«£tiu: atunci nu erai, ai devenit dup¶ ce ai pactizat cu 

Haiducu !» 
«Las¶, mai discut¶m noi alt¶ dat¶!» - a încercat s¶ plece. 
«C¶ tot am pus mîna pe tine...», l-am oprit. «Doina §i 

copiii §tiu c¶ pîinea pe care le-o aduci e mînjit¶ de c¶cat ?» 
«Las¶ astea...» 
«Cum de-ai ajuns tu s¶-l lingi în cur pe asasinul Iliescu 
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§i pe bestiile de securi§ti care §i pe tat¶-t¶u l-au chinuit §i pe 
noi, de cînd ne-am n¶scut ?» - începusem a striga în gura 
mare (în române§te, desigur, dar nici nu se poate imagina cî∞i 
români se afl¶, peste tot, în lume, umblînd cum le §ade lor 
bine: incognito). «Cum de te-ai pus tu în slujba unuia ca 
Iliescu, vinovat de vînzare de ∞ar¶, a Basarabiei noastre, 
boule !? - vinovat de crime de sînge, vinovat de a fi chemat 
minerii s¶ fac¶ ei ordine în intelectualitatea român¶...» 

Aici ¢on∞u a sim∞it cum îi pic¶ din p¶r m¶l¶ie∞ul 
contraargument: 

«Tu n-ai fost în ∞ar¶, n-ai fost la fa∞a locului !», mi-a 
aruncat. «Te-ai luat dup¶ limbricii care au stat la c¶ldur¶ 
pîn¶ la 22 decembrie, au colaborat §i cu Ceau§escu §i cu 
Securitatea, iar acum, c¶ li s-a dat voie de la poli∞ie, fac pe 
curajo§ii, pe d¶t¶torii de lec∞ii - dar unde erau ei, cînd te-au 
interzis, în 1970? Unde erau bravii-scriitori, colegii t¶i, cînd 
te-a arestat Securitatea, din nou, în 1977 ? S-au solidarizat ei 
cu tine, în afar¶ de Negoi∞escu ? Nu ! Ca impar∞ialii, s-au dat 
de partea du§manilor t¶i: §i cînd te-au dat afar¶ din slujb¶, 
§i cînd te-au dat afar¶ din Uniunea Scriitorilor - cine a fost 
consultat §i s-a declarat de acord cu excluderea ta - pe cînd 
erai arestat? Nu marele Doina§ ? Nu dulcea Blandian¶? Nu 
uria§ul analist politic Manolescu ? Pe ei îi crezi tu ? Du-te-n 
România, s¶ vezi cu ochii t¶i adev¶rul !» - §i Tanase a 
§ters-o, î§i terminase poezeaua. 

Am r¶mas cu gura c¶scat¶. ïmi luase piuitul - §i se 
c¶rase, m¶garul, nu-mi d¶duse r¶gazul s¶ m¶ trezesc §i s¶-i 
zic alte dou¶... Vreo dou¶ - chiar trei - îi zisesem. El nu-mi 
zisese - nu pe mine m¶ atacase prin ceea ce spusese. 

Bineîn∞eles, T¶nase este o fiin∞¶ odioas¶ - mai ales de 
cînd a trecut departea Iliescului. Da, dar un tic¶los, un 
mincinos, poate el spune, din cînd în cînd, adev¶rul? Asta 
m¶ tulburase : nu de la T¶nase m¶ a§teptam s¶ vin¶ 
adev¶rurile în leg¶tur¶ cu purtarea scriitorilor fa∞¶ de mine: 
nu doar indiferen∞¶, ci de-a dreptul ostilitate. ïnainte, de 
fiecare dat¶ cînd venea vorba de excluderea mea din 
Uniunea Scriitorilor, Monica m¶ oprea: 

«£tiu c¶ iar ai s¶ zici ceva r¶u de Doina§, de Blandiana, 
de Manolescu - ai al∞ii mai buni? Nu spuneai dumneata : pe 
¶§tia-i avem, cu ¶§tia defil¶m ?» 

£i Monica îmi închidea gura ca §i Tanase : vorbind 
despre altceva. 
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4. MANOLESCU

Ca §i T¶nase, Nicolae Manolescu (cu care se aseam¶n¶ 
mai mult decît ar vrea) nu mi-a f¶cut, mie, direct, vreun r¶u 
- îmi va fi f¶cut, dar înc¶ nu am aflat...

Dac¶ îmi pl¶cea cum scrie (de§i cam otova, pentru el 
toate “temele” avînd importan∞¶ egal¶ - sau egal¶ neimpor-
tan∞¶), îmi provoca alergie tutela acceptat¶ a lui Iva§cu -
acest turn¶tor de pu§c¶rie, putrezitor de tineri (§i de mai 
pu∞in tineri), în libertate. Nu m¶ întrebam cum de cineva de 
bun¶ calitate intr¶ ucenic la un cunoscut mi§el - fiindc¶ pîn¶ 
§i Ivasiuc îi g¶sea Iva§cului circumstan∞e atenuante (le 
aflase, privindu-se în oglind¶). £i, între noi fie vorba, pentru 
c¶ nu credeam defel c¶ Manolescu ar fi un om de calitate. 

Nu-l cuno§team (personal), dar îmi îng¶duiam s¶-l 
judec. Dup¶ afinit¶∞i omene§ti, în dou¶ sensuri: de a fi atras 
de X (de Iva§cu, de Ivasiuc) §i de a atrage (s¶ zicem pe Y), 
iar în foarte scurt timp de a se observa la acela nefasta-i 
influen∞¶, care nu venea doar de la sine, ci, prin sine, de la ai 
s¶i: Iva§cu, Ivasiuc. 

ïl §tiam din vedere - nu schimbasem o vorb¶, cu toate c¶ 
hazardul ne adunase în acela§i grup, în redac∞ii, pe strad¶. ïn 
anul de sinistr¶ amintire (chiar §i pentru mine: de§i atunci 
îmi ap¶ruse Ostinato în francez¶ §i în german¶, în România 
avusese loc “revolu∞ia descul-tural¶” a lui Ceau§escu, la care 
nu-si d¶duser¶ adeziunea b¶trîni oportuni§ti ca Stancu, 
Jebeleanu, în schimb §i tineri §i oameni-de-carte: Balot¶, 
Petru Popescu, Al. Papilian, Marin Tarangul, H¶ulic¶ - nu 
mai vorbesc de mereul-gata Nichita), a§adar, în acel an 1971, 
prietena §i colega de Românie literar¶ Dana Dumitriu s-a 
împrietenit cu Nicolae Manolescu (de la Contemporanul). 
Nu voi nega c¶ va fi fost §i ceva gelozie, îns¶ pe lîng¶ asta 
am constatat: în dou¶-trei s¶pt¶mîni, Dana Dumitriu a 
devenit de nerecunoscut, s-a stricat - în contact cu 
Manolescu (§i cu ivasiuco-iva§tii). 

ïn iunie 1972 am plecat în Fran∞a ; în iunie ‘73, la întoar-
cere, aflam c¶ fusesem dat afar¶ de la România literar¶ de 
noul director Iva§cu - care director îl adusese el, de la 
Contemporanul, pe N. Manolescu (cu nici un chip s¶ nu se 
în∞eleag¶ c¶ ar fi venit... pe locul meu !). Am vrut s¶ spun 
atît: în 12 ani (1965-1977), cît am gravitat în acelea§i medii, 
drumurile noastre se doar întret¶iaser¶. 
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ïn 1977, cînd era în fierbere mi§carea noastr¶, 
Manolescu participa cu desf¶tare la spectacolele date de 
Marele Comic Sa§a Ivasiuc, imitator f¶r¶ frontiere al lui Gîl¶ 
(idiotul material didactic al Facult¶∞ii de Medicin¶) §i ale 
sale drepturi ale omului... Cînd am aflat de la una din 
participante la distrac∞ia s¶pt¶mînal¶ (dinainte de 4 martie, 
cînd Ivasiuc a murit), tocmai îl... cunoscusem pe Manolescu, 
aici, la Paris, în casa Monic¶i Lovinescu. Asta însemnînd c¶ 
mai trecuser¶ 6 ani (optsprezece de cînd ne §tiam, dar 
“nu avusesem onoarea”...). Pe atunci eram înc¶ b¶iat-bun §i 
activist-cultural în echipa Monic¶i §i a lui Virgil, a§a c¶ am 
dat voios cu var peste memorie, smulgînd de la inim¶ 
inocentele distrac∞iuni - pe socoteala mea (în februarie ‘77) 
ale plinei de umor intelighen∞ii române§ti. 

ïn primul moment al acelei... oficiale cunoa§teri, ne-am 
sim∞it bine împreun¶, ne-am g¶sit multe intersect¶ri biogra-
fice (cînd eu eram elev la Normala din Sibiu, el era elev la 
£coala de Aplica∞ie a aceleia§i; cînd am intrat elev la liceul 
Gheorghe Laz¶r, în 1949, ar fi trebuit s¶-l am profesor pe 
Domnul Apolzan, tat¶l viitorului Manolescu, îns¶ nu l-am 
avut: fusese arestat împreun¶ cu so∞ia; §i mie îmi fuseser¶ 
aresta∞i ambii p¶rin∞i, mai devreme, în acela§i an, atît c¶ eu, 
basarabean refugiat, nu aveam bunici la care s¶ m¶ refugiez 
- §i care s¶-mi schimbe numele).

Cum atunci conduceam o colec∞ie la Hachette, în cel mai 
normal mod cu putin∞¶ am vorbit cu el - în mai multe rîn-
duri, în prezen∞a §i a Monicilor - despre o Istorie a litera-
turii române ce ar fi urmat s¶ fie tradus¶-publicat¶ în fran-
cez¶ (deocamdat¶) umplînd un gol de informa∞ie ce se întin-
dea, atunci, din 1938 (de la Panorama... lui Bazil 
Munteanu), iar acum, 13 ani mai tîrziu, tot de-atunci. A fost 
de acord, am discutat principiile unui asemenea op de 
“vulgarizare” - atunci le în∞elesese §i le acceptase - iar cum 
o asemenea Istorie... nu avea nimic politic... (ziceam noi) 
autorul n-ar fi avut dificult¶∞i cu b¶ie∞ii de la Secu: în caz de 
piedici poli∞iste, aveam de gînd s¶ o public la alt¶ editur¶, în 
alt¶ colec∞ie, unde s¶ nu apar¶ numele meu blestemat... 

A promis. Pîn¶ la plecare mi-a dat de în∞eles c¶ ideea îl 
lucreaz¶. S-a întors la Bucuresti. £i... t¶cere. Nu l-am mai 
auzit-v¶zut decît dup¶ “revolu∞ie” : vreme de §ase ani mari §i 
la∞i n-am avut nici m¶car indirect vreo veste de la Manolescu 
- se mai gîndea la proiectul acela? Renun∞ase? - nu-i ceream
s¶-mi divulge motivele (secrete !), dar era obligat, prin îns¶§i 
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promisiunea de la desp¶r∞ire, de a-mi da un r¶spuns. Da’ de 
unde! - obliga∞ie de a da un r¶spuns din partea unui român? 
Compatrio∞ii no§tri sunt (erau, au r¶mas) convin§i: fiindc¶ ei 
se afl¶ “pe baricade”, “în ¢ar¶”, la greu - spre deosebire de, 
nu-i a§a, exila∞ii care-o ∞in numai într-un chef §i-o ghiftuial¶ 
§i-un trai-neneaco (cum spunea Marin Preda: “Beau numai 
cafele, m¶nînc¶ numai fripturi - cu baterii !”) - ei sunt 
îndrept¶∞i∞i s¶ nu respecte îndatoririle elementare ale 
polite∞ii, ale convie∞uirii - ale prieteniei; de pild¶, s¶ nu 
mint¶-ntruna, f¶r¶ necesitate; s¶ r¶spund¶ la bun¶-ziua, s¶ 
respecte promisiunile, mai ales c¶ acelea puteau fi rezolvate 
printr-un da sau printr-un ba, f¶r¶ alte eforturi. 

ïn aceast¶ perioad¶ Monicii nu mi-au fost de ajutor - din 
contra. De fiecare dat¶ cînd îi întrebam dac¶ Manolescu a 
transmis prin unul din numero§ii mesageri vreun r¶spuns în 
leg¶tur¶ cu Istoria..., ei f¶ceau sistematic diversiune, 
“r¶spunzînd” la întreb¶ri ne-puse: 

«Las¶-l, pe s¶racul Niki, c¶ are ceva la ficat, s-a internat 
la Fundeni...» - ca §i cum Fundeni mi-ar fi fost suficient, ca 
r¶spuns al lui Manolescu; sau: «£i-a rupt un picior» §i înc¶: 
«Tocmai l-a mu§cat un cîine !»- evenimente care ar fi trebuit 
s¶ fie traduse de mine, cel ne-subtil, ca serioase impedi-
mente în calea transmiterii unui r¶spuns. 

Dac¶ pîn¶ atunci m¶ ar¶tasem doar nemul∞umit, iritat de 
t¶cerea lui (amplificat¶ de Monici), cînd am aflat c¶ “Niki” 
le transmite informa∞ii incorecte sau pe de-a-ntregul false -
iar Monicii le f¶ceau s¶ circule în România prin Europa 
liber¶, iar în exil: direct, în discu∞ii, mai ales telefonice, m-
am întrebat în prezen∞a lor dac¶ nu f¶cusem r¶u acceptînd 
sugestia lor, a Monicilor, de a-l cunoa§te, în sfîr§it, pe 
Manolescu. Fiindc¶, iat¶, se dovedise a fi ceea ce eu §tiam de 
mult¶ vreme... 

Monicii s-au ar¶tat r¶ni∞i de spusele mele : de ce vorbesc 
eu a§a despre Niki ? 

«Unu», am ar¶tat un deget: «cronica laudativ¶ la 
Popescu-Dum’»... 

Monica m-a întrerupt cu eternul ei : 
«Nu-i adev¶rat !” (Virgil, mai nuan∞at: «Nu poate fi 

adev¶rat.») 
De mult timp umbla un zvon: Marele Niki ar fi scris 

inadmisibil de favorabil despre o carte a lui Popescu-
Dumnezeu. M¶ adresasem Monic¶i. Ea negase cu 
înver§unare. Ce s¶ fac : pe atunci o credeam - am crezut-o. 
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Dar “zvonurile” deveneau insistente §i cu tot mai multe 
am¶nunte din cronica manoleasc¶. Dup¶ cîteva s¶pt¶mîni 
mi-a venit o fotocopie de la Culianu din Chicago. ïmi 
telefonase Dorin Tudoran (de la Washington) §i-l întrebasem 
dac¶ este adev¶rat c¶ Manolescu a scris despre Dumnezeu... 
Dorin oftase §i, dup¶ o pauz¶, confirmase. 

ïn acea zi (la Europa liber¶), fa∞¶ cu: Nu-i adev¶rat-ul 
Monic¶i Lovinescu, am scos fotocopia. N-a luat-o, se vedea 
c¶ o cuno§tea. S-a uitat la mine cu atîta spaim¶ amestecat¶ 
cu triste∞e, încît am b¶gat numaidecît hîrtia printre alte hîrtii, 
mi-am luat r¶mas bun §i am plecat. ïn∞elesesem înc¶ o dat¶: 
Monica nu voia s¶ m¶ mint¶ (c¶ Manolescu nu ar fi f¶cut, 
doamne-fere§te ceea ce f¶cuse), dar nu admitea, nu voia ca 
Manolescu s¶ fi f¶cut ceea ce de-acum toat¶ lumea §tia c¶ 
f¶cuse, nu mai putea fi ascuns... De atunci sentimentele mele 
fa∞¶ de Manolescu au devenit, de-a dreptul, anti-. Iar cum 
eram înc¶ în perioada totalei credulit¶∞i, încercam s¶ le 
“explic” Monicilor ceea ce ei, îmi imaginam eu, nu în∞ele-
seser¶, fiindc¶, nu-i a§a, plecaser¶ din ∞ar¶ în ‘47- ‘48... 

Monica îl justifica §i astfel: 
«Ce s¶ fac¶ bietul Niki, se ap¶r¶ §i el cum poate, cu ce 

are la îndemîn¶» (bineîn∞eles, nu era vorba de vreo ap¶rare). 
«Ca s¶ salveze esen∞ialul, este obligat s¶ fac¶ §i mici 
concesii» (nu era vorba de “mici concesii”, ci de colabor¶ri 
caracterizate - ca acea cronic¶ favorabil¶ la opera nemuri-
toare a lui Popescu-Dumnezeu). 

Recunosc: maniera în care “dezb¶team” cu Monicii 
chestiunea Manolescu (nu altfel decît chestia Sorescu, 
chestia Blandiana, chestia H¶ulic¶, chestia Geta Dimisianu, 
chestia Paler - m¶ opresc aici, sunt deja prea mul∞i strîmbi 
prezenta∞i de ei ca drep∞i) putea fi luat¶ §i ca o manifestare a 
geloziei - dac¶ erai de rea credin∞¶: eu nu scriam versuri, nici 
critic¶ literar¶, nici reviste de bun¶ calitate nu conduceam, 
nici nu aveam de gînd s¶ m¶ bag pe sub pielea Mariei-France 
Ionesco (ierte-mi-se vorba r¶), pentru ca, de-acolo, s¶ 
p¶trund în sufletul Monic¶i §i s¶ influen∞ez, de la Bucure§ti 
- din biroul lui Vasile Nicolescu, din casa lui Gogu R¶dules-
cu - mersul literelor române§ti (prin Europa liber¶...), Atît de 
ingenios - §i atît de simplu... dac¶ posezi cheia: Lucian 
Pintilie. De aceea, dac¶ m-am ferit s¶ ating filiera 
Dimisianca-Marie-France, nu am avut ezit¶ri în zicerea pe 
§leau a ceea ce credeam despre directorii §i despre directoa-
rele con§tiin∞ei lor române§ti §i cotidiene; mai apoi s¶-i 
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ve§tejesc pentru comportamentul lor “postum” (am vrut s¶ 
spun: post-revolu∞ionar), cînd au prins a se l¶uda cu a lor 
“rezisten∞¶ prin cultur¶”. 

Lucrurile s-au schimbat radical o dat¶ cu revolu∞ia-la-
scriitorii-români. Monicii m-au f¶cut cu ou §i cu o∞et pentru 
scrisoarea adresat¶ Gabrielei Adame§teanu (publicat¶ în 
aprilie ‘90 în revista 22), îns¶ dup¶ ce s-au întors din 
România, au început a se plînge amar de atitudinea fa∞¶ de ei 
a unora “din partea c¶rora nu ne a§teptam”: Eugen Simion, 
Sorescu, Marnolescu... (înc¶ nu ajunseser¶ la pagina Ple§u -
la a Blandianei e prea tîrziu ca s¶ mai ajung¶). 

Aici m¶ ocup numai de N. Manolescu §i de rela∞iile lui 
cu Monica Lovinescu §i cu Virgil Ierunca - mai cu seam¶ 
acestea m-au f¶cut s¶... Nu s-o rup, nu era nimic de rupt - ci 
s¶ m¶ declar împotriva lui. 

Cronologic: §ocant¶ a fost maniera în care Manolescu a 
ie§it din pivni∞¶ dup¶ decembrie ‘89: cu îndemnuri la 
ne-politizare (în dezbaterea cu O. Paler), cu o cronic¶ la 
V. Em. Galan §i cu înc¶ una, în dou¶ volete aceasta, despre
Petru Dumitriu... R¶ut¶cios, nepoliticos, ziceam: 

«™sta-i Manolescu, a§a a fost întotdeauna: cronicar 
«impar∞ial» - între Galan §i Monica Lovinescu !» 

Monica se sup¶ra de aceast¶ paralelizare, dar pe-atunci 
(primul trimestru al lui 1990) nici ea nu §tia c¶, dac¶ m¶ 
în§el, apoi o fac atunci cînd adaug numele ei... Sup¶rarea 
mea pe Manolescu are ca prim izvor : t¶cerea lui §i a 
României literare în leg¶tur¶ cu Monicii (a trebuit s¶ vin¶ 
Grigurcu, dup¶ aproape patru ani, pentru ca, în sfîr§it, s¶ li 
se ia un interviu - în revista lui Manolescu!) : din martie-
aprilie ‘90, cînd a devenit director al revistei, N. Manolescu 
nu a g¶sit, în cursul anului 1990, o singur¶ s¶pt¶mîn¶ liber¶ 
pentru a-§i spune opinia despre o carte fundamental¶ ca 
Fenomenul Pite§ti al lui Ierunca ; nici în 1991. Despre 
Unde scurte a Monic¶i Lovinescu, fiul spiritual al autoarei 
n-a g¶sit timp, l-a pus pe tovar¶§ul Pruteanu de la Ia§i s¶ 
scrie o pagin¶ întreag¶ de lu¶ri peste picior de cea mai 
bahluioas¶ (ar zice Luca Pi∞u) extrac∞ie. Abia dup¶ ce Rodica 
Iulian §i cu mine ne-am manifestat telefonic indignarea fa∞¶ 
de aceast¶ nesfîr§it¶ nesim∞ire (era foarte ocupat omul: 
tocmai îl descoperise pe Voican §i, pe urmele lui, politica 
cea pîn¶ adineauri hulit¶), “Niki” - mai ales c¶ urma s¶ vin¶ 
la Paris - a mitraliat o cronic¶ intitulat¶, cu sarcasmul s¶u 
bine temperat: “Un cronicar foarte ascultat”, asta vrînd s¶ 
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spun¶: Monica Lovinescu, prin undele ei scurte, r¶mîne un 
cronicar de radio (care este ascultat... cu urechea, nu ?), nu 
poate fi critic. 

Ca §i în rela∞iile cu ¢epeneag din iunie-iulie ‘89 (cînd cu 
“complotul”), mai întîi t¶cerea de peste un an de zile, apoi 
nedelicate∞ea (ce delicat sunt!) de a-i încredin∞a unui 
Pruteanu, abia ie§it din uteceul ie§ean, sarcina de a expedia 
afacerile curente, în fine : cronica lui, doar în aparen∞¶ bine-
voitoare, altfel plin¶ de ne-zise §i de §optite, lamentabile cu 
toatele - despre cineva care nu este doar autor al volumului 
recenzat (e bine-a§a ?), ci înseamn¶ ceva pentru cultura 
român¶ contemporan¶. S¶ mai amintesc faptul c¶ Parisul 
românesc numai pe Manolescu îl avea pe buze? Cronicarul 
lui Dumitru Popescu ajunsese (prin Monici) s¶ terorizeze pe 
oricine avea ne§ansa de a nu fi de acord cu t¶mîierea perpe-
tu¶ a lui “Niki”, faptele lui de ru§ine (cele active, pentru c¶ 
pasivele... alc¶tuiau jum¶tate din via∞a sa) fiind nu doar 
trecute sub t¶cere, dar vehement contestate - în fine, toate 
aceste nesim∞itorisme nikiene nu m-ar fi adus pîn¶ la a scoa-
te fl¶c¶ri pe n¶ri, dac¶ Monica Lovinescu nu mi s-ar fi plîns, 
repetat: de t¶cerea lui Niki, apoi, prin februarie ‘91, cînd s-a 
împlinit anul, de articolul de substitu∞ie al substitutului 
prutean. 

Sunt tentat s¶ nu dau vina pe Monica Lovinescu, dar 
pot? Se poate? Ca §i în cazul Marelui Complotist ¢epeneag: 
dac¶ ea nu m-ar fi b¶tut la cap §i de cîte trei-patru ori pe zi, 
cu telefonul, plîngîndu-mi-se de tratamentul la care îi supu-
ne Niki, eu a§ fi r¶mas la indignare; la participarea-cea-f¶r¶-
de-exprimare, ca s¶ m¶ exprim asa... 

Pentru a limpezi lucrurile - de altfel, clare ca lumina 
zilei: de fiecare dat¶ cînd Monica a avut un conflict, un 
litigiu - cu ¢epeneag, dar §i cu Vlad Georgescu; cu T¶nase, 
dar §i cu Gelu Ionescu, nu s-a exprimat direct, nu §i-a 
formulat nemul∞umirea fa∞¶ c¶tre fa∞¶ cu acela (din motive 
felurite: cu Gelu Ionescu din... jen¶, fiindc¶ era de familie 
bun¶, explica ea ; cu Vlad Georgescu din pruden∞¶ : nu era 
în joc postul ei §i al lui Virgil, în cazul unui conflict deschis? 
etc. etc.). Drept care m¶ prepara pe mine, m¶ incita, m¶ 
asmu∞ea ca pe un cîine-de-atac ce eram. Dup¶ ce l-am atacat 
pe ¢epeneag, f¶r¶ nici o ezitare, Monica s-a întîlnit cu... 
atacatul - împotriva c¶ruia m¶ condi∞ionase vreme de dou¶ 
s¶pt¶mîni, iar acum îi d¶dea de înteles c¶ numai eu eram 
“sup¶rat” pe el, ea fiind curat¶ ca lacrima - dovad¶ c¶ 
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venise la întîlnire - apoi ea nu scrisese nici un cuvin∞el împo-
triva lui ¢epeneag - doar o f¶cuse Goma. A§a a fost §i cu 
Gelu Ionescu: pus în priz¶ de Monica, am scris, am tunat-
fulgerat împotriva lui Gelu în timp ce ea vorbea la telefon 
jum¶t¶∞i de ore cu el. Aflînd, am zis : 

«Bine, doamn¶: m¶ pune∞i pe mine s¶ latru la el, iar 
dumneavoastr¶ îi telefona∞i zilnic ?» 

La care Monica, franc¶ a§a cum este ea totdeauna cînd 
nu-§i d¶ seama: 

«Ce vrei, Paul, a§a suntem noi, oamenii binecrescu∞i : nu 
ne arunc¶m în fa∞¶ chiar tot ce credem unul despre cel¶lalt.» 

Din dialogul de mai sus (§i nu doar din acesta...) reiese 
c¶ de§teptul este Monica Lovinescu, prostul, negre§it, eu. 
Fiindc¶ cine nu vrea s¶ se lase manipulat - nu se las¶! Ca s¶ 
g¶sesc circumstan∞e atenuante, spun c¶ am încercat, în multe 
rînduri, s¶ rezist - pîn¶ la urm¶ am cedat. Nu-mi repro§ez c¶ 
am cedat - atunci Monica Lovinescu avea dreptate s¶ se 
plîng¶ (§i avea dreptul s¶ fie ap¶rat¶) ; îi repro§ez Monic¶i 
Lovinescu de a nu fi f¶cut, în public, nici un gest de 
autoap¶rare, iar dup¶ ce altul (Goma, de pild¶) îl “înjurase” 
pe agresorul sau pe nedrept¶∞itorul ei, ea, ca o floare, 
“ne§tiind” nimic despre conflict, conversa “ca între oameni 
bine crescu∞i” cu exact acela (cu care, culmea, dezaproba 
“înjur¶turile” la care m¶ dedasem eu !). A§a a f¶cut cu ¢epe-
neag, a§a a f¶cut cu Gelu Ionescu, a§a a f¶cut cu Vlad 
Georgescu - nu mai intereseaz¶ cum a f¶cut cu Manolescu, 
dar cert este c¶ exact a§a a f¶cut cu Pruteanu. Un astfel de rol 
se numeste, nu doar în literatur¶: rol de intrigant. 

S¶ se în∞eleag¶: nu-i repro§ez Monic¶i Lovinescu faptul 
c¶, în urma intrigilor sale, m-am certat cu oameni cu care, 
altfel, a§ fi r¶mas în relatii corecte. Nu, n-as fi putut r¶mîne 
în rela∞ii normale cu ¢epeneag (înainte de “complot” fusese 
declara∞ia lui c¶ nu e român §i c¶ el f¶cuse destul pentru 
români), îns¶ mi-e ciud¶ pe mine §i ru§ine pentru Monica 
Lovinescu: ea descoperise complotul, ea ne chemase în aju-
tor, ea ne înnebunise, ea ni se plînsese mereu c¶ ¢epeneag cu 
Breban vor s¶-i dea afar¶ de la Europa Liber¶ §i s¶-i înlo-
cuiasc¶ la ,,§efia exilului”, ea promisese, f¶r¶ s¶-i cer, c¶ la 
eventualele convorbiri-tratative cu ¢epeneag (“pentru cauza 
literaturii”, zicea) nu va participa decît dac¶ voi fi §i eu 
prezent - §i numaidecît se întîlne§te cu ¢epeneag, se împac¶ 
cu el, mie “uit¶” s¶-mi spun¶... Foarte bine, nu sunt omul 
care se împac¶ u§or, dar care nici nu rupe u§or rela∞iile cu un 
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prieten; §i nu-i repro§ez Monic¶i Lovinescu “desp¶r∞irea” 
mea de Manolescu - nu aveam de cine s¶ m¶ despart. ïns¶ 
am fost în cele din urm¶ silit s¶ accept: ea §i-a reglat 
totdeauna conturile prin intermediari - îmi aduc aminte ce-
mi r¶spunsese atunci cînd îi sugerasem s¶-i spun¶ “toate 
astea” lui Vlad Georgescu (pe cînd directorul de atunci al 
sec∞iei române de la Europa avea de gînd s¶ mute “Tezele §i 
antitezele” la... Washington) : 

«Noi nu ne putem permite s¶ ne cert¶m cu oameni de 
care depinde soarta culturii române.» 

Adev¶rat, ei, Monicii nu-§i puteau “permite” s¶ se apere 
singuri - dar s¶ asmut¶ cîinele de serviciu, da. Pentru c¶ (§i) 
de ei depindea soarta culturii. Pe cînd l¶tr¶torul 
(“înjur¶torul”, cum m¶ alint¶ ea) nu avea nici o leg¶tur¶ cu 
faimoasa cultur¶ român¶ atît de curat ap¶rat¶. 

ïnc¶ §i înc¶: nu regret atacurile mele la adresa lui 
Manolescu (nici unul nu a fost nedrept, nejustificat - oricum, 
ar fi avut loc, chiar dac¶ f¶r¶ argumentele trase din rela∞iile 
lui cu Monica Lovinescu §i cu Virgil Ierunca) ; ci m¶ întreb 
tot mai insistent în ultimii trei-patru ani (de cînd s-a dovedit 
c¶ Liiceanu îmi chiar distrusese Culoarea curcubeului) : s¶ 
fie oare suficient s¶ predici ethica doar în raport cu comu-
nismul în general, dar nu §i cu “etica” unor “anticomuni§ti” 
distrug¶tori de c¶r∞i, ca oltenii lor Liiceanu §i Sorescu, iar 
cunun¶: Gabriela Adame§teanu ? Nu §i cu “estetica” unor 
colabora∞ionisti notorii cu care se frecventeaz¶ - ca H¶ulic¶, 
ca pictorul Nicodim §i ca al∞i prapurgii - §i adînc ortodoc§i 
culturali români... ? 

N-am s¶ duc mai departe acest capitol (Manolescu) : 
totul a fost spus în volumul Scrisori întredeschise, 
Biblioteca Familia, 1995. 

ïntrebarea r¶mîne aceea§i: unde am gre§it? £i : cu ce 
anume? 

C¶ sunt la Manolescu, §tiu unde §i cum am gre§it: în 
duritatea atacurilor care uneori par a fi (chiar sunt!) încrîn-
cenare. Nu dau vina pe al∞ii, explic: cu certitudine c¶ nu l-a§ 
fi agresat astfel pe Manolescu, dac¶ m¶car un scriitor normal 
i-ar fi f¶cut o cît de m¶runt¶ obiec∞ie în leg¶tur¶ cu 
neadev¶rurile scrise dup¶ ‘89, în leg¶tur¶ cu atitudinea lui 
total iresponsabil¶ - pentru c¶ imoral¶. 

Se §tie, dar mai spun §i eu : Manolescu nu mi-a r¶spuns 
niciodat¶ în pres¶; ar reie§i, deci, c¶ niciodat¶ nu m-a 
atacat... £i el §i Liiceanu, ca unii care au hibernat culturali-
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ce§te pîn¶ la 22 decembrie ‘89 fix, au avut nevoie de timp ca 
s¶ afle cum s¶ loveasc¶, f¶r¶ s¶ se vad¶ c¶ ei lovesc; cum s¶ 
r¶spund¶, f¶r¶ a p¶rea c¶ se angajeaz¶ în polemici. Am mai 
spus-o undeva, o repet: ace§ti mari intelectuali sunt supra-
vie∞uitorii Revolu∞iei Maghiare : au înv¶∞at tot ce le trebuie 
lor, pentru a supravie∞ui §i “revolu∞iei române”. 

Sunt sfîrtecat, îndoit: este oare bine ce am f¶cut 
(atacîndu-l) ? Este r¶u? Am momente în care înclin s¶ cred 
c¶ r¶u am f¶cut. 

Din p¶cate (sau: dimpotriv¶), mai ales cred c¶ trebuia s¶ 
fac §i în leg¶tur¶ cu Nicolae Manolescu ceea ce am §i f¶cut. 
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5. LIICEANU

Cu Gabriel Liiceanu am avut prilejul s¶ vorbesc întîia 
oar¶ prin 1984, cînd el §i cu Ple§u veniser¶ la Paris de la 
Heidelberg, unde î§i consumau o burs¶. ïi cunoscusem pe 
amîndoi în casa Monic¶i Lovinescu, apoi, la propunerea 
mea, trecusem al¶turi, la noi. 

Citisem Jurnalul de la P¶ltini§, aveam cele mai bune 
impresii despre scriitorul Liiceanu (pentru filozofie neavînd 
organ, nici nu aduceam vorba). Citisem eseul lui Ple§u 
Pitoresc si melancolie §i, chiar înainte de a-l cunoa§te pe 
autor, m¶ str¶duisem s¶-l public în colec∞ia mea mutat¶ de la 
Hachette la Albin Michel. 

A§adar, veniser¶ la noi Liiceanu si Ple§u. Nu mai 
z¶bovisem asupra “temelor” atinse la Monica §i la Virgil - ei 
trecuser¶ la altceva (avusesem vaga impresia c¶ a§teptaser¶ 
acest moment - repet: era o impresie) : la cartea mea citit¶ de 
ei în traducere francez¶: Le Tremblement des Hommes (în 
române§te : Culoarea curcubeului). G¶seau c¶ titlul este 
cum nu se poate mai potrivit, dar se întrebau §i ei dac¶ 
trecerea în române§te prin Cutremurul oamenilor este 
acceptabil¶ din punctul de vedere al limbii. Eram de acord cu 
ei, îns¶ atunci nu m¶ preocupa deloc g¶sirea unui titlu în 
române§te - eram un “optimist-realist” : m¶ temeam c¶ nu 
voi mai apuca doborîrea comunismului în România... Mai 
g¶siser¶ (mai mult Liiceanu, în fapt) c¶ subtitlul, în francez¶ 
este §i el gr¶itor: Peut-on vivre en Roumanie aujourd’hui? 
- §i repetau cu voce joas¶, ca pentru ei în§i§i, subtitlul (pe
care eu îl detestasem de la bun început: îl refuzasem, dar 
Seuil mi-l b¶gase pe gît “din ra∞iuni comerciale”).: 

«“Peut-on vivre en Roumanie ? Peut-on vivre ? 
Aujourd’hui?”»... 

Dup¶ ce au spus tot binele despre acest volum de m¶rtu-
rii, la îndemnurile mele (rugate), am trecut la alte cestiuni de 
pe ordinea de zi. Liiceanu îns¶ revenea mereu la Le 
Tremblement... : ce bine era prins¶ cutare situa∞ie; ce reu§it 
portretul cut¶ruia ; ce fericit¶ expresia cutare... Dup¶ fiecare 
laud¶, m¶ întreba de foarte aproape, în §oapt¶: 

«Ce-ar trebui s¶ facem noi, cei r¶ma§i în România ?» 
ïntîia oar¶ am ridicat din umeri ; am schimbat vorba. A 

doua oar¶ m-am pref¶cut c¶ nu auzisem (ce întrebare era 
asta? Nu m¶ temeam de “urm¶ri” - dac¶ lor nu le era team¶ 
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- dar ce eram eu, c¶ruia îi punea întreb¶ri existen∞iale,
fiindc¶ suna: «Ce s¶ facem ?», dar semnifica: «Ce s¶ fim ?», 
or eu eram depaaarte §i de P¶ltini§ur lor §i de Noica al lor...). 
A treia oar¶ am... r¶spuns: 

«Ce s¶ face∞i... ? Ce v¶ lumineaz¶ Dumnezeu !» 
Credeam c¶ terminasem - nu-l cuno§team pe Liiceanu: 

nu s-a l¶sat pîn¶ nu m-a f¶cut s¶ bîigui ceva din care ar fi tre-
buit s¶ se în∞eleag¶... ce ar fi bine s¶ fac¶ ei - în România... 
Liiceanu era numai urechi. ïi atr¶sese aten∞ia §i lui Ple§u -
care discuta cu Ana - s¶ fie atent la ce spun eu... O vag¶ dar 
sup¶r¶toare senza∞ie de jen¶ a început a-mi da tîrcoale - pîn¶ 
cînd Ana m-a întrebat, enervat¶ : 

«Dar ce ce faci tu ? Dai indica∞ii-pre∞ioase? Niciodat¶ 
n-ai f¶cut a§a ceva, ce te-a apucat chiar acum ?» 

Avea dreptate: ce m¶ apucase ? Liiceanu (chiar §i Ple§u) 
au protestat: cine s¶ dea sfaturi, dac¶ nu eu ? Experien∞a mea 
de via∞¶ era inegalabil¶, de ce s¶ nu o împ¶rt¶§esc §i altora? 

«A împ¶rt¶§it-o, în scris, doar a∞i citit Le 
Tremblement...», a observat Ana. 

Nu s-au l¶sat. Au insistat s¶ continuu, s¶ le spun, s¶ le 
împ¶rt¶§esc - s¶-i sf¶tuiesc. N-am mai cedat. M¶ trezisem. 
Pe chipul lui Liiceanu nu se citea nimic dincolo de sudoarea 
uleioas¶, îns¶ pe al lui Ple§u... parc¶-parc¶ citeam o inten∞ie 
(cel pu∞in) de luare peste picior... 

Nu se poate, nu se poate, îmi spuneam, nu vor fi venit ei 
de la Heidelberg doar ca s¶ încerce s¶ fac¶ mi§to (acesta era 
cuvîntul, ca o masc¶ vene∞ian¶ cu cioc lipit¶ de nasul lui 
Ple§u, în partea de sus, la mijlocul unicei sprîncene) ; unii 
veniser¶ - special, din Germania, din Danemarca, din Nordul 
Fran∞ei - ca s¶ m¶ întrebe cum s¶-§i scoat¶ fratele din 
pu§c¶rie, copilul ∞inut ostatic; al∞ii veniser¶ - special, 
pretindeau ei §i nu aveam nici un motiv s¶-i contrazic - s¶ m¶ 
vad¶; al∞ii, în fine, ca s¶-mi dea sfaturi: cum s¶ m¶ protejez, 
cum s¶ m¶ ap¶r dac¶ mai sunt agresat... Dar s¶ vii din vîrful 
P¶ltini§ului, prin Heidelberg, ca s¶ m¶ întrebi ce-ar trebui s¶ 
faci tu, în România... Bine-bine, doar trecuser¶ §i pe la mine 
- îns¶ nu m¶ în§elam, mai ales în privin∞a lui Liiceanu:
venise cu întrebarea gata-înv¶∞at¶, repetat¶... 

Cît au mai r¶mas la noi, ne-am sim∞it bine, n-am mai 
atins “întrebarea”, de§i Liiceanu, ritmic, deschidea gura §i se 
preg¶tea s-o repete - eu îns¶ îl rugam, mut, cu mîinile 
împreunate, s¶ o lase pe alt¶dat¶. 

Dup¶ plecarea lor am r¶mas mult¶ vreme de vorb¶ cu 
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Ana: impresia nelini§titoare, dezagreabil¶ l¶sat¶ de cei doi, 
mai ales de Liiceanu, era mai acut¶ la ea, drept care se 
sc¶rpina de zor (la propriu). Eram §i noi în faza întreb¶rilor: 
de ce veniser¶ cei doi §i la noi? Din simpatie, din admira∞ie, 
din solidaritate? - aten∞ie; ei ne vizitau într-o perioad¶ 
“alb¶”; dup¶ atentatele cu bomb¶ §i cu otrav¶, nici scriitorii 
cu care fusesem în rela∞ii în România nu mai d¶deau pe la 
noi, ne trimiteau vorb¶ prin Monici (c¶ ei ne iubesc §i c¶ ne 
∞in pumnii). Vizitîndu-i f¶r¶ team¶ pe Monici, apoi venind §i 
la noi, dovedeau c¶ nu sunt atît de “pruden∞i” ca scriitorii... 
Da, acesta era punctul pozitiv al lor, dar r¶mînea, sîcîitoare, 
întrebarea: de ce insistaser¶, mai ales Liiceanu, s¶ le dau 
sfaturi în privin∞a comportamentului lor de dup¶ întoarcerea 
în România? Din capul locului era exclus¶ inten∞ia de 
provocare: aveam amîndoi, Ana §i cu mine, suficient¶ 
experien∞¶ ca s¶ putem spune f¶r¶ ezitare c¶ nu putea fi 
vorba de asa ceva. Bine, nu era “a§a ceva”, dar ceva era; §i 
înc¶ ceva neînregul¶: 

Am discutat cu Monicii, dup¶ un timp: nici n-au vrut s¶ 
aud¶. Cum s¶ încerce s¶-§i bat¶ joc de mine, cînd ei m¶ 
iubeau nespus?, mi-au spus §i mie nespusul în fa∞¶, ce vreau 
mai mult ? 

«E§ti sup¶rat pe Liiceanu c¶ în Jurnalul de la P¶ltini§ 
n-a vorbit de dumneata? Nici de noi n-a vorbit §i nu ne 
sup¶r¶m... Nu putea: §tii bine c¶ numele dumitale a devenit 
odios în România...» 

ïnc¶ de pe atunci Monica, din comoditate, reducea 
obiec∞iile mele la adresa cuiva (pe care ei îl sus∞ineau f¶r¶ 
rezerve) la umorile personale ale mele. ïi era peste puteri s¶ 
accepte - c¶, de pild¶, Sorescu este departe de a fi ceea ce î§i 
impuseser¶ ei s¶ cread¶ despre “Las-o moart¶!”, cum îi zicea 
cu dragoste Virgil - §i mai grav: foarte departe de ceea ce 
colportau ei în§i§i despre acela§i. N-aveau timp, nu era 
momentul - începusem s¶ întrev¶d rolul de umbrel¶ a 
acestor sintagme. 

ïnainte de venirea încoace a bursierilor heidelberghezi, 
vorbind despre Jurnalul de la P¶ltini§, zisesem: 

«A∞i observat cînd anume începe Jurnalul... ?» (am 
spus data: în martie ‘77). «Nici o aluzie la ce se petrecea 
atunci, nu doar în Evropa, ci §i în ∞¶ri§oar¶» 

«¢i-am spus c¶ nu se putea! N-ar fi ap¶rut, dac¶ ar fi 
f¶cut aluzii». 

«O fi scris, i-o fi scos cenzura», a presupus Virgil. 
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«N-a scris deloc !», a f¶cut Monica. «£tia c¶ n-are s¶ 
apar¶, a§a c¶ n-avea rost s¶ mai scrie» 

«Moniiiiic’», a f¶cut Virgil a repro§ - Monica a ridicat 
din umeri. 

«De acord, de acord», am zis. «ïns¶ dincolo de cenzur¶ 
- chiar dincolo de autocenzur¶... S¶ reu§e§ti tu, mînuitor de
condei, performan∞a, nu de a §terge din manuscris ceea ce 
presupui c¶ cenzura n-ar permite... (astfel, f¶cînd tu munca 
ei împu∞it¶), ci s¶ §tergi §i din memorie fapte, nume... Tu, 
care mînuie§ti cuvîntul întru neuitare §i desi filozof, de§i 
scriitor de fic∞iune, scrii totu§i istorie...1) 

1) Abia acum îmi cade în mîn¶ terrrribila scrisoare a 
lui I.D.. Sîrbu c¶tre Mariana £ora (5 sept. 1987), 
reprodus¶ în Familia (? 1995) §i nu rezist pl¶cerii dea 
cita din ea cîteva fragmente: 

“(...) pe vremea cînd am citit Jurnalul de la P¶ltini§ 
am fost vîn¶t de mînie §i revolt¶: nu pentru motive 
literare (cartea este un act de nobil¶ literatur¶), ci pentru 
c¶ ea este, ca model de via∞¶ §i de filozofare, o form¶ de 
fals §i de teatru, o form¶ de ame∞it pro§tii §i de un 
ciocoism levantin la nivelul de sus, la cel mai înalt nivel 
de tr¶nc¶neal¶ tr¶irist¶ (...).” ,,(...) m¶ doare, citesc, rîd, 
m¶ scarpin: Doina§ - campion al publicit¶∞ii f¶r¶ riscuri-
se înscrie §i el la cuvînt, de cînd a tradus Faust se consi-
der¶ superior lui Blaga (de asta §i l-a tradus, nu ca s¶ 
înve∞e nem∞e§te f¶r¶ profesor, pe parcurs). Are loc o 
impostur¶ bizantin¶, e vorba totu§i de cultur¶, de cultura 
noastr¶, teatrul continu¶, sunt l¶sa∞i în pace, cine se teme 
de ni§te frico§i care se joac¶ cu baloane nem∞e§ti §i 
grece§ti; ei nu se ating de popor §i de drama lui nici cu o 
floare (…).” 

,,(...) Iart¶-m¶, voi citi, sine ira, Jurnalul, voi încer-
ca s¶ fiu cuminte în banca mea, voi parcurge 
Epistolarul, ca s¶ înv¶∞ arta distan∞¶rii de istorie, popor, 
tragic (prin be∞ia de cuvinte), prin citate §i citiri, atît de 
subtile §i de culte, încît îmi vine s¶ iau lupta de clas¶ de 
la început. Eu nu mai îndr¶znesc, de cel pu∞in 30 ani, s¶ 
pronun∞, de pild¶, sintagma: «clas¶ muncitoare» - de§i a§ 
avea oarecari drepturi. Mai ales azi... Nu o pronun∞ din 
motive de pudoare, luciditate, bun sim∞. Am pierdut din 
1950 orice contact cu filozofii, biblioteca §i fi§ele mele 
au fost date la topit (...) ...am constatat c¶ marele Noica 
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e un uria§ fricos, un atlet al pruden∞ei §i un campion la 
fug¶ (de r¶spundere); §tiu din pu§c¶rie cum era acolo; s¶ 
mi se ierte prejudecata de clas¶, am v¶zut ∞¶rani, munci-
tori, popi de ∞ar¶ §i studen∞i care se purtau ca ni§te cava-
leri crucia∞i, §i am v¶zut înalte fe∞e biserice§ti, mari poe∞i 
§i mari critici înc¶c¶na∞i pîn¶ la limita ru§inii muierine. 
Noica nu s-a dus la P¶ltini§ ca s¶ scape de fric¶, s¶ se 
c¶iasc¶ de anii de la§itate §i tr¶dare: s-a dus ca s¶ trans-
forme în stil acest mod de a ignora esen∞ialul (…) 
...a§teptam de la Papa din P¶ltini§ o epistol¶ c¶tre mitìci, 
o analiz¶ a lichelismului, la§it¶∞ii, bizantiniei §i semi-
doc∞iei noastre thraco-getice. El, nimic, «s¶ facem o 
§coal¶ ca o echip¶ de fotbal: doar 12 genii, plus 
rezerve» (...). Arde ∞ara, arde Europa, Noica se desparte 
de Goethe; piere limba român¶: el pledeaz¶ pentru des-
chiderea care se închide (...).” 

,,(...) r¶sfoind acest Epistolar (...), sim∞ind cum se 
redoreaz¶ ni§te blazoane boiere§ti, cum se mateinizeaz¶ 
ni§te spirite pline de complexe pariziene, cum arta 
pentru art¶ devine filozofie de dragul filozof¶rii în sine, 
cum s-a transformat, cu învoire de la prim¶rie, libertatea 
de gîndire în libertatea de a ignora total limba §i drama 
istoric¶ prin care trece dricul culturii (...), am citit, cu 
nesfîr§it¶ bucurie, epistola ta c¶tre Gabriel Liiceanu (...) 
în care (...) î∞i spui cu curaj adev¶rurile tale: care ar fi 
fost §i ale mele, dar eu nu voiam s¶ le scriu, nu aveam 
voie s¶ dau ap¶ la moara cultului personalit¶∞ii, nu voiam 
s¶ stric ritualul de noble∞e §i de protocol al acestor scri-
sori, pe cît de frumoase, pe atît de inocente §i inutile.” 

,,(...) Un demon al satirei m¶ tot îndeamn¶: de ce nu 
am f¶cut tot ce se putea face, s¶ merg, s¶ scriu la P¶ltini§, 
s¶ m¶nînc Lysis, s¶ îmi bat trupul-porc ca s¶ adun acel 
material prin care, acum, a? fi putut s¶ scriu cea mai aci-
dulat¶ satir¶ despre ace§ti pre∞io§i-ridiculi, ace§ti circari 
ai somnambuliei aristocrate, ace§ti onani§ti care - vorba 
lui Blaga, ignoratul - «consum¶ numai m¶rg¶ritare, dar 
produc doar c¶c¶reze»” (not¶ din 6 aprilie ‘96). 

Monica a incercat s¶-mi închid¶ gura de la întîia propo-
zi∞iune cu legendarul ei : «Nu-i adev¶rat !», rostit cu mult 
înainte a eu s¶ formulez vreo acuza∞ie, dar n-am ∞inut seam¶. 
ïns¶ ajuns la urm¶, am constatat c¶ eu vorbisem, eu m¶ auzi-
sem: ei nu voiau s¶ §tie altceva decît: sunt sup¶rat pe 
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Liiceanu, pentru c¶ nu m-a pus în Jurnal! 
Chiar dac¶ m¶ întrerupsese Ana (înainte de a înceta eu) 

s¶ dau sfaturi, apucasem totu§i s¶ formulez cîteva, printre ele 
§i normalul reflex de a trimite în Occident manuscrisele 
refuzate de cenzur¶. 

Trecut-anii (ca nouri lungi...) §i nu au venit - s¶ se 
observe, nu am spus: nu mi-au vehit-parvenit manuscrise 
respinse de resping¶torii de la Bucure§ti. Nici Istoria litera-
turii române promis¶-jurat¶ de Manolescu, nici “altceva” la 
care tocmai lucra Ple§u, nici “altfel” de jurnal al lui 
Liiceanu. 

Pe atunci nici cu gîndul nu gîndeam care era adev¶rul. 
A trebuit s¶ cad¶ comunismul peste tot în Europa, apoi în 
anul 1991 Manolescu s¶ scrie în recenzia la cartea lui 
Negoi∞escu ïn cuno§in∞¶ de cauz¶ : “tot ce a fost valoare, 
în cele din urm¶, a fost publicat la noi” (subl. mea), eu s¶ 
nu-l cred §i abia în 1994 s¶ am “revela∞ia”: Manolescu avea 
dreptate: în România, cu excep∞ia celor patru scriitori - pe 
care îi semnalasem în aprilie 1990 - nu mai existau al∞ii 
avînd ceva în sertar! 2) 

1) Scriitorii români într-atît au încifrat ,,mesajul”, 
încît au ajuns s¶ nu mai respecte proprietatea cuvîntului: 
a§a cum, ceva mai demult, N. Breban folosea no∞iunea 
de exilat dup¶ cum îi convenea lui, ,,exilatului cu dubl¶ 
cet¶∞enie româno-german¶” (iar dup¶ el s-au luat al∞i 
naveti§ti cu voie de la Securitate: Pintilie, Cernescu §i 
al∞i oameni-de-teatru §i-de-nimica), mai incoace terme-
nul de literatur¶ de sertar este folosit (de Z. Ornea în 
Timpul de £tefan Borbély în Familia) foarte dup¶ 
ureche. Ar fi trebuit demult s¶ se §tie: în acest sfîr§it de 
secol XX un exilat din ∞¶rile comuniste nu se mai putea 
întoarce în ∞ara de origine, nici de “s¶rb¶tori”, nici în 
,,concediu” - nici m¶car la înmormîntarea mamei sale; s¶ 
se §tie, de asemeni: literatur¶ de sertar, într-o ∞ar¶ comu-
nist¶, nu înseamn¶... suma acelor manuscrise predate, 
îns¶ din diferite motive respinse de cenzur¶ ori amînate 
(§i p¶strate în sertar), ci acele manuscrise care, g¶site la 
o perchezi∞ie, puteau fi confiscate, iar autorul risca s¶ fie 
dus la Securitate (pentru trei nop∞i sau pentru §apte ani). 

Ehei; apuseser¶ timpurile fioroase în care scriitorul 
român “se b¶tea” cu cenzura (vorba vine: redactorul de carte 
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îi transmitea “cerintele”cenzurii). Ceau§escu, acela c¶ruia 
prea-mul∞i tineri îi acordaser¶... “Stima noastr¶ §i Mîndria” 
în impunerea revolu∞iei chineze din 1971, §tiind c¶ scriitori-
mea nu se opune; c¶ suport¶ orice; c¶ nu are coloan¶ verte-
bral¶ - a hot¶rît s¶ desfiin∞eze cenzura - astfel: «Tovar¶§i, la 
noi nu exist¶ cenzur¶, asa c¶ am hot¶rît s-o desfiin∞¶m !» 
(aplauze îndelungate, Ceau§escu-România!) : un consilier 
“psiholog” MAI îi §optise adev¶rul potrivit c¶ruia un scrii-
tor bun îl va cenzura mai eficace pe un scriitor mai pu∞in bun 
decît un tovar¶§-de-la-controlul-presei, oricît de devotat par-
tidului ar fi acela - asta fiind una, a doua: vom putea pretin-
de c¶ la noi nu exista Cenzur¶: doar n-o cuprinde pe to∞i 
scriitorii redactori în edituri §i la reviste! Nici chiar cei mai 
optimi§ti “psihologi” dintre consilierii ceau§e§ti nu prev¶-
zuser¶ c¶, în mai pu∞in de cinci ani, scriitorii-redactori vor 
face ravagii în distrugerea volumelor “îngrijite”, cu tot cu 
autorii lor. Rezista vreun poet la tînguielile delicatului §i 
bolnavului poet Florin Mugur? Cine avea inima aceea s¶-i 
fac¶ tocmai lui greut¶∞i, refuzînd “modific¶rile cerute”? 
Numai un nesim∞itor la suferin∞a aproapelui redactor de carte 
§i a so∞iei sale! - §i iat¶ cum ap¶reau, mutilate de mîna unui 
bun poet, volume de poezie la Cartea Româneasc¶! 
Dar numai de poezie ? 

Rolul nefast jucat de acei scriitori-buni, în acela§i timp 
redactori de edituri §i periodice (cei care dup¶ “revolu∞ie” 
ne-au venit la Paris, s¶ ne explice nou¶, becisnicilor de 
exila∞i, c¶ ei, cei de acolo, “de pe baricade”, rezistaser¶ 
comunismului prin cultur¶! - unul dintre ace§ti neru§ina∞i 
fiind chiar Sorin M¶rculescu, editorul Jurnalului de la 
P¶ltini§) nu a fost scos la iveal¶, pagubele înc¶ nu au fost 
evaluate. O promiscuitate moral¶ inimaginabil¶ a domnit 
printre scriitorii cei mai buni - din 1977, iar efectele se vor 
resim∞i atîta vreme cît cei care au participat la acest Pite§ti 
literar-cultural vor mai fi în via∞¶. Ceea ce înseamn¶ - în 
continuare, dîndu-i dreptate lui Manolescu : în România, 
(exceptîndu-i pe Noica, Steinhardt, Mihada§, I.D. Sîrbu), 
nici un scriitor nu a fost respins de cenzur¶ (ca s¶ recurg¶ la 
trimiterea în Occident) pentru un motiv foarte simplu: 
scriitorul român (nepu§c¶ria§ politic) nu a scris ceva 
susceptibil de a fi respins de cenzur¶! Prin urmare, nici 
Manolescu, nici Ple§u, nici Liiceanu. Nu §tiam de ce îmi 
suna straniu numele redactorului de carte - de la Cartea 
Româneasc¶, îngrijind §i Jurnalul de la P¶ltini§ ca §i 
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Epistolarul : Sorin M¶rculescu : “prietenul din copil¶rie” al 
lui ¢epeneag §i colegul de prim¶ facultate al meu era-este 
cunoscut ca un om de o “pruden∞¶” patologic¶, nici nu se 
putea un cuplu autor-redactor de carte mai agreat de 
cenzura comunist¶ : fricosul legendar Liiceanu §i fricosul nu 
mai pu∞in legendar Sorin M¶rculescu nu puteau s¶ nu 
publice acele c¶r∞i - care, în anul 1977, vorbeau (vorba 
Ardeleanului) despre ñiñica. 

M¶ laud c¶ înc¶ din 1972 am scris pentru jurnalul 
german Die Zeit un text în care vorbeam de cenzur¶, de 
autocenzur¶ §i întrecenzur¶; nu m¶ bucur c¶ “profe∞iile” 
s-au împlinit... Scriam acolo (de altfel nu descopeream 
roata) c¶ scriitorul are nevoie de poli∞ie: ca în Orwell, 
scriitorul-nou îl iube§te atît de mult pe Big Brother, încît 
acesta poate avea deplin¶ încredere în inginer(ul sufletului 
omenesc) : se va a§eza la masa de scris §i va scrie numai 
ceea ce va fi publicabil... 

Astfel a ajuns Scriitorul român (valoros, nu este nevoie 
s¶ insist) autor de texte publicabile - deci publicate ! 

De fiecare dat¶ cînd îmi exprimam regretul c¶ “cei buni 
- chiar foarte buni” nu vor fi ei “atît de buni cum zicem noi”
- dovada: cu excep∞ia lui Tudoran §i a lui NedeIcovici (iar
recent Dan Petrescu, Liviu Cangeopol, Luca Pi∞u), nici un alt 
scriitor n-a îndr¶znit s¶ fac¶ “ceea ce f¶cuse pîn¶ §i T¶nase : 
s¶-§i trimit¶ textele refuzate...”. Monica §i Virgil, dup¶ ce în 
prima parte se declarau de acord, oftau apoi numaidecît tre-
ceau la ap¶rarea celor care «bie∞ii de ei, se lupt¶ cu Eugen 
Barbu». 

«De ce cu Barbu? S¶ se lupte cu Ceau§escu!», ziceam. 
«Fac §i ei ce pot, cum pot, cu ce pot...» 
«Era o vorb¶ în România: iaurt m¶nînci - iaurt po∞i, s¶ 

poat¶ ceea ce poate un om normal, nu un scriitor la români!» 
«Ai pe altcineva, s¶ fac¶ altceva ?» - cu asta credeau c¶ 

îmi închideau gura. 
Eu îns¶ una §tiam, una ziceam: ar fi “bie∞i” scriitori 

români cotidieni dac¶, de-o pild¶, s-ar afla în închisoare -
bineîn∞eles, nu doresc nim¶nui s¶ cunoasc¶ pu§c¶ria, dar o 
comunitate declarat anticomunist¶ ca a noastr¶ d¶ semne 
contrare: din ‘77 nici un scriitor n-a intrat în pu§c¶rie - m¶car 
pentru “agita∞ie public¶”; nici un scriitor n-a fost total 
interzis (discu∞ia avea loc înainte de 1989). “Bietul 
Manolescu” ? - de ce, bietul : î§i pierduse rubrica fix¶ ? 
Apartamentul? Postul de asistent la Universitate? - da de 



____________________________________ 

294 P A U L  G O M A  Jurnal de Noapte-Lunga - Unde am gre§it?

unde, e bine-s¶n¶tos, scrie cu voio§ie despre Popescu-
Dumnezeu... De ce “biata Blandiana” ? Fiindc¶ de un an n-
a mai fost la Paris, de trei la Tokyo, de patru în America §i 
nu i s-a publicat volumul antologic în BPT ? Cu Arpagicul o 
s¶ intr¶m noi în Istoria Rezisten∞ei Anticomuniste? 1) 

1) R¶spunsul la aceast¶ întrebare retoric¶ este: Da ! 
Cu Arpagicul ! Mama lui - precum §i a poemului de 
neuitat: “în noaptea asta ud¶ ca o ploaie/Am scris întîiul 
cîntec comunist”; §i a: “Slav¶ anului acesta/Ce-a ucis în 
colb milenii, £i de fl¶c¶ri, ca drapelul/Slav¶ ve§nic¶ lui 
Lenin” - a declarat, de curînd (30 martie ‘96), la Paris: 
“Dac¶ n-am avut adev¶ra∞i disidenti, am avut adev¶ra∞i 
rezisten∞i” (subl. mea). Nu este primul scriitor dezertor 
pe timpul lui Ceau§escu, dup¶ moartea lui... rezistent. 
Dar Foarte Rezistenta Blandiana cunoa§te §i istoria 
∞¶rilor din jurul României - iat¶ ce este în stare s¶ spum¶, 
în prezen∞a unei comunit¶∞i alfabetizate, f¶r¶ a fi pus¶ Ia 
locul ei : “ïn România, cu excep∞ia URSS-ului, represiu-
nea a fost cea mai dur¶” Dar cine s-o pun¶ la punct pe 
Blandiana? Rusan? Manolescu ? Au poate protectoarea 
sa §i a imposturii sale: Monica Lovinescu? Ce ne-ru§ine! 
Cu cine altineva-altceva s¶ intr¶m în Istorie? Cu nenoro-
citul de Ursu, victim¶ a familiei §i a tovar¶§ilor s¶i? 

Ce fel de “lupt¶ scriitoriceasc¶”: consim∞¶mîntul la 
diversiunea Eugen Barbu (cine n-o vede e un tolomac - a§a 
cum tolomac la cub este cel ce nu observ¶, acum, diversiu-
nea V.C. Tudor, dup¶ ‘89). ïn schimb, pentru chestiuni 
esen∞iale - ca de pild¶ Dic∞ionarul Zaciu - bravii scriitori 
români (în frunte cu chiar autorii) umbl¶ cu memorii adresa-
te în cel mai ,,sinuciga§” caz Suzanei Gâdea ; cu “plîngeri pe 
cale ierarhic¶”, cu tînguieli, cu l¶cr¶ma∞ii între patru ochi. 
De ce nu s-au adunat de pe drumurile ghi§eului Fondului 
literar §i ale “întîlnirilor cu cititorii” (ei, care-l vorbesc de r¶u 
pe P¶uneseu, dar cu ce se deosebesc ei, calitativ, de Bardul 
Bârcii, dac¶ §i ei se duc prin ∞ar¶ §i, dup¶ ce arunc¶ de la tri-
bun¶ zece cuvinte indiferente spre fl¶mînzii, istovi∞ii, agoni-
cii aduna∞i cu mili∞ia la “întîlniri”, se îndreapt¶ spre 
adev¶ratele rosturi ale scriitorului român: ghiftuirea pîn¶ la 
vom¶ prin casele de primire ale regionalelor de partid, iar 
diminea∞a c¶rarea desagilor, a damigenelor, a sacilor cu ce-
o fi - tot de la Gospod¶ria de partid ?), s¶ lucreze pentru 
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adev¶ratul rost al unor scriitori: Dic∞ionarul? De neîn∞eles, 
de neacceptat (acceptat îns¶ în România) : de§i îl vizita 
frecvent pe Gogu R¶dulescu - în bun¶ companie: nelipsitul 
Buzura, indispensabila Blandiana, inenarabila Geta 
Dimisianu - Zaciu nu a încercat m¶car s¶-i cear¶ 
Buldogogului s¶ fac¶ ce nu f¶cuse în via∞a lui de lepr¶ supra-
vie∞uitoare: un bine general-cultural (ei, ce i s-ar fi întîmplat 
lui Gogu dac¶ ar fi intervenit: l-ar fi mîncat Ceau§easca ?). 
De ce? Fiindc¶, întrebat, Buzura (Gusti) îl sf¶tuise s¶ nu-l 
roage pe “unchiul” a§a ceva? Ei da, acesta era rolul lui 
Buzura (sentinel¶ la poarta lui Gogu): s¶ proclame : 
“adev¶ratul pericol nu e Ceau§escu, nu e comunismul - ci 
ungurii”; s¶-i descurajeze pe cei ce ar fi avut de gînd s¶-i 
cear¶ ceva “unchiului Gogu” - dar Zaciu ? Ditamai profeso-
rul universitar, §colit, c¶l¶torit - de ce nu a avut reflexul nor-
mal (pentru c¶ tot se murd¶rise, frecventînd cocina lui Gogu 
R¶dulescu - cel care a supravie∞uit doar pentruc¶ i-a vîndut 
pe to∞i din jur) s¶-i cear¶ s¶ fac¶ ceea ce putea face: s¶ inter-
vin¶ pentru a curma aceast¶ anomalie: nepublicarea unui 
monument cultural: Dic∞ionarul? S¶ fi redactat, în german¶, 
în francez¶, o pagin¶ de informa∞ii în leg¶tur¶ cu Dic∞iona-
rul, pe care s-o fi trimis unei publica∞ii occidentale - ce i s-ar 
fi întîmplat lui Zaciu? Nimic - dar el (se pref¶cea c¶) nu §tia: 
Dic∞ionarul ar fi ap¶rut, iar lupii de la Putere n-ar mai fi 
îndr¶znit, o vreme, s¶ fac¶ ce f¶cuser¶: s¶ terorizeze o turm¶ 
de oi. Se vede îns¶ c¶ nu avea cine s¶ apere Dic∞ionarul -
dac¶ pe Zaciu îl preocupa mai degrab¶ viitoarea viz¶ pentru 
Germania, decît publicarea monumentului... 

De§i cu inima erau de (aproape) aceea§i p¶rere - cu 
excep∞ia lui Barbu, pe care nu-l vedeau ca mine : diversiune 
de partid §i de stat, ci ca principala amenin∞are a culturii 
române - Monica §i Virgil se întorceau degrab¶ în plato§a de 
lupt¶, a§a c¶, în primul rînd, nu permiteau s¶ le 
fie urechea∞i (ori atin§i cu o floare) copiii, aici intrînd §i 
n¶scu∞ii dup¶ 1940, ca Iorgulescu, Blandiana ; mai în vîrst¶ 
decît ei în§i§i: Paler, Doina§, Paleologu... ïnchiderea specta-
colului (pentru copii) se f¶cea prin : 

«Dumneata ziceai : Pe ¶§tia-i avem, cu ¶§tia defil¶m. 
Ai al∞ii ?» 

Nu, n-aveam. ïnchideam gura - f¶r¶ s¶ devin mai 
în∞elept. A§a trecut-au anii - pîn¶ cînd, în 1989, s-au semna-
lat “cei opt” - dintre care Ple§u. ïns¶ nu §i Manolescu ; nici 
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Liiceanu. De ce ? 
La aceast¶ întrebare, de altfel... vinovat¶, au venit, dup¶ 

ani, ceva r¶spunsuri dinspre Mircea Iorgulescu, Manolescu 
§i al∞i fii spirituali ai Monic¶i §i ai lui Virgil: ini∞ial (?), ei, 
Iorgulescu, Manolescu §i cu Liiceanu, ar fi trebuit s¶ redac-
teze protestul, îns¶ unii s-au opus, considerîndu-l “prea tare” 
(Doina§) ; al∞ii, ca H¶ulic¶ §i ca Ple§u, s-au gr¶bit s¶ fac¶ 
public¶ varianta lor - “pur administrativ¶” - a§a o calific¶, 
acum, cei r¶ma§i de c¶ru∞¶, cu adev¶rat culturalii - “astfel 
irosindu-se ocazia de a fi ap¶rat¶ cultura aceea român¶”... 

Au început a se banaliza “dovezile de rezisten∞¶” (de 
dup¶ r¶zboi). Numai la început noi, exila∞ii, am fost r¶u 
impresiona∞i, mira∞i, §ocati de laudele de sine f¶r¶ de ru§ine 
ale unor Sorescu, Buzura, Vulpescu, Sorin M¶rculescu - care 
cum mai rezistaser¶ ei ! - urmate, în timp, de vocile mai 
nuan∞ate (!) ale Anei Blandiana, a lui Doina§, a Gabrielei 
Adame§teanu (§i chiar a lui Eugen Uricariu - ce, el nu-i scrii-
tor foarte român?). Azi nici nu le mai lu¶m în seam¶ - am 
muri de trei ori... 

Nu l-am auzit-citit pe Liiceanu, pretinzînd c¶ ar fi rezi-
stat culturalice§te. Oricum, textul s¶u “C¶tre lichele” nu 
mi-a pl¶cut, l-am g¶sit fals, strident - neadev¶rat; impresia 
mi s-a înt¶rit ceva mai tîrziu, cînd i-am citit: “De ce sunt 
monarhist ?” (chiar a§a: de ce ?), unde m¶rturisea c¶ abia 
acum (în 1991?) “descoperea” semnifica∞ia monarhiei (cam 
tîrzior : i-o luaser¶ înainte regali§ti din neagra ilegalitate, 
precum Mircea Ciobanu, Doina Uricariu...). Dar s¶ nu 
anticipez: 

ïn primele s¶pt¶mîni ale anului 1990, Liiceanu, proasp¶t 
director al proaspetei Edituri Humanitas, venise la Paris pen-
tru a-§i alc¶tui portofoliul editorial. Monica mi-a telefonat, 
fericit¶, febril¶ (cum altfel?), recomandîndu-mi s¶-mi rezerv 
seara cutare: ne vom întîlni “cu to∞ii”, ca s¶-l ajut¶m pe 
Liiceanu s¶-§i alc¶tuiasc¶ planul editorial. Un telefon 
asem¶n¶tor am primit de la Mihnea Berindei. 

Am început s¶ m¶ preg¶tesc. £i eu, ca tot exilatul 
literator, visasem o revist¶ (eh, dar o editur¶!) ; apoi, spre 
deosebire de ceilal∞i, aveam ceva experien∞¶ editorial¶ 
francez¶, cî§tigat¶ prin colec∞ia “Est-Ouest” de la Hachette, 
mutat¶ la Albin Michel. Am scos dosarele, am selec∞ionat o 
sum¶ de liste, de “hîrtii” - §i am a§teptat. Cu o zi înainte de 
data convenit¶, am telefonat la Monica Lovinescu, întrebînd 
dac¶ r¶mînea valabil¶ întîlnirea; mi-a r¶spuns c¶ Liiceanu 
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are, de la venire, un program foarte-foarte înc¶rcat, dar de 
cum va §ti ceva precis, m¶ va anun∞a. 

Am a§teptat. F¶r¶ grij¶ - Monica a promis, Monica se 
∞ine de cuvînt! 

A venit dup¶-amiaza zilei în chestiune - am tot încercat 
s¶ telefonez la Monici : ocupat. Nu m-am nelini§tit: dac¶ 
urma s¶ se fac¶ întîlnirea, Monica îmi va telefona. S-a f¶cut 
“momentul”, am mai încercat cu telefonul - tot ocupat, dar 
mi-am spus c¶ Liiceanu nu va fi putut veni la timp, întîlnirea 
se va fi amînat - s¶ m¶ las în grija Monic¶i; ea are s¶ m¶ 
anun∞e, doar §i eu fac parte dintre ,“ai no§tri”, din “to∞ii” 
aduna∞i, în cursul anilor, în jurul ei §i al lui Virgil Ierunca. 

A doua zi pe la dou¶ dup¶-mas¶ telefoneaz¶ Monica -
m¶ întreab¶ de una, de alta, îmi comunic¶ ni§te informa∞ii cu 
totul nesemnificative... O întreb ce se mai aude cu întîlnirea 
de la ei, cu Liiceanu... 

ïmi r¶spunde, dup¶ un timp : 
«S-a f¶cut - am stat toat¶ noaptea, dar am lucraaaat...» 
N-am în∞eles. Mai tîrziu în∞elesesem c¶ atunci nu voiam 

s¶ în∞eleg. M¶ §tiam prieten al ei §i al lui Virgil, iar ,“secre-
tele” lor (mai cu seam¶ în leg¶tur¶ cu “clandestinii’”) le 
respectam, nu ceream am¶nunte (a§a cum f¶cea §i Monica, 
atunci cînd secretele erau doar ale mele...). De data asta îns¶ 
nu era vorba nici de “clandestini” («Scriitorul român la 
Paris, dup¶ 22 decembrie ‘89, a ie§it din clandestinitate», 
aveam s¶ spun), nici de secrete - ci de o întîlnire “cu to∞ii”; 
anun∞at¶ ïn urm¶ cu peste o s¶pt¶mîn¶. Am îng¶imat 
ceva în genul: 

«Bine, dar era vorba s¶ vin §i eu...» 
Monica m-a asigurat: 
«Am lucrat foarte bine, ∞i-am impus Gherla §i 

Cutremurul oamenilor. Ce, n-ai încredere în noi? ïn 
Micnea ?” (a§a pronun∞¶ Monica: Micnea - §i Racmaninov). 

«ïn Mihnea ? Am încredere - dar ca ce ? Ca turcolog ? 
Dar Berindei nu are nici cea mai vag¶ idee despre literatur¶ 
- nu degeaba a fost bun prieten §i coleg cu Vlad Georgescu...
Or, era vorba de portofoliul literar al editurii lui Liiceanu...» 

«Dac¶ n-ai încredere nici în Micnea - care te iube§te 
foarte tare...», s-a a§ternut Monica pe diversiuni. 

Pe atunci aveam încredere absolut¶ în ea, în ei doi, drept 
pentru care am c¶zut în capcana întins¶ - vreo cinci minute 
am pierdut dezb¶tînd arz¶toarea cestiune : m¶ iube§te foarte 
tare el, Micnea - au numai tare? Am încercat s-o aduc la 
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obiect: întîlnirea de acum dou¶ (§i dac¶ trei ?) seri de la ei, 
cu Liiceanu, la care §i eu fusesem chemat: de ce nu m¶ 
anun∞aser¶ ? 

Monica Lovinescu mi-a dat atunci un r¶spuns care m-a 
paralizat: 

«Dar nu ∞i-am spus, omule, c¶ am stat toat¶ noaptea §i c¶ 
am f¶cut treab¶ bun¶ cu Micnea §i cu Adriana ?» 

«A∞i vrut s¶ spune∞i: Catherine - a§a o cheam¶ pe so∞ia 
lui Berindei, nu Adriana.» 

«Am spus: Adriana? Am gre§it, trebuia s¶ spun: Ariadna 
- în ea ai încredere, nu ? E profesoar¶ de francez¶ !».

«Cine-i profesoar¶ de francez¶ ?», am întrebat, perfect 
n¶uc. 

«Fata Doinei Cornea - doar o stimezi pe Doina Cornea». 
Eu voiam s¶ r¶mînem la Liiceanu §i la portofoliul 

Editurii Humanitas - Monica Lovinescu m¶ r¶t¶cise la 
Berindei, la Adriana care era, în fapt, Ariadna, la Doina 
Cornea - primul m¶ iubea, a doua era profesoar¶ de francez¶, 
pe a treia o stimam... 

Am încheiat acea convorbire telefonic¶ într-o stare ce nu 
m¶ mai încercase din copil¶rie: îmi venea s¶ plîng. Nu §tiam 
de ce, dar singura “solu∞ie” : plînsul. Aveam aproape 55 de 
ani, scrisesem 22 de c¶r∞i, trecusem prin atîtea §i atîtea - iar 
acum m¶ podidea plînsul. S¶ fi sim∞it, c¶, atunci, se încheia 
o perioad¶, un ciclu din via∞a mea? C¶ ceea ce fusese n-avea 
s¶ mai fie ? - din pricina acelei întîlniri cu Liiceanu de la 
Monici, la care, de§i invitat, nu fusesem anun∞at cînd anume 
s¶ vin. 

Acum m¶ gîndesc: atunci, la începutul lui ‘90, a început 
s¶ se degradeze prietenia noastr¶ - §i a fost prima expulzare 
a mea prin voin∞a Monic¶i Lovinescu §i a lui Virgil Ierunca 
(ultima fiind în mai 1994, cînd, la Colocviul despre exil ∞inut 
la Paris, la care au participat Paler, Blandiana, Doina 
Cornea, B¶canu, Coposu, Petri§or, Calciu §i al∞i... exilologi -
atunci ei au condi∞ionat prezen∞a lor de absen∞a mea - iar 
Paul Barb¶neagr¶, ascult¶tor, s-a executat: nu m-a invitat, ca 
s¶ nu-i contrarieze pe Paler, pe Blandiana, pe B¶canu, 
adev¶ra∞ii prieteni ai exilului... - apoi a explicat în Dilema c¶ 
el regret¶, dar s-a petrecut ceva grav cu mine în vremea din 
urm¶... ; da, §i cu mine...). 

A doua zi cînd a telefonat Monica eram gata-sup¶rat. A 
crezut c¶ m¶ îmbuneaz¶ dac¶-l readuce pe tapet pe Micnea 
cu tot cu iubirea fa∞¶ de mine: am r¶mas insensibil la acest 
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argument §i cu o proast¶-cre§tere evident¶ am întrebat iar de 
ce nu m¶ anun∞aser¶ §i pe mine... 

«Dar ∞i-am spus, omul lui Dumnezeu, c¶ am f¶cut treab¶ 
foarte bun¶ §i f¶r¶ dumneata - uite, Micnea a impus Gherla, 
Adriana a pledat pentru Cutremurul... - ce mai vrei ?» 

Desigur, acest «ce mai vrei ?» nu are o semnifica∞ie, este 
un tic verbal - îns¶ eu eram sensibilizat din ajun. ïntr-un 
tîrziu am morm¶it: 

«Frumos din partea lui Berindei §i a profesoarei lui de 
francez¶ c¶ au impus, c¶ au pledat pentru includerea în 
portofoliu a c¶r∞ilor mele - au pledat îndelung? Liiceanu a 
cedat în cele din urm¶ s¶ includ¶ în plan un volum pe care-l 
l¶udase înc¶ de acum §ase ani ?» 

«Sigur c¶ a cedat - dac¶ l-ai fi auzit pe Micnea cum te 
ap¶ra...» 

«Micnea, cum îi spune∞i, nu avea motiv s¶ m¶ apere -
decît dac¶ al∞ii erau împotriv¶...» 

T¶cere asurzitoare. Monica nu suport¶ s-o taci, a§a c¶ nu 
s-a l¶sat pîn¶ n-am deschis gura: 

«M¶ întreb: pentru c¶r∞ile mele n-ar-fi fost mai bine s¶ 
fiu eu de fa∞¶? Nici pentru dumneavoastr¶ autorul nu 
conteaz¶? - interesele lui fiind ap¶rate de Berindei, de 
Ariadna, c¶ tot e ea profesoar¶ de francez¶?» 

Monica m-a anun∞at c¶ o jignesc pe Doina Cornea; §i c¶ 
de data asta se sup¶r¶ ea. Ceea ce a §i f¶cut - ceea ce §i 
a§tepta: ca eu s¶ spun ceva mai “jignitor”, ca ea s¶ aib¶ 
prilejul s¶ nu mai r¶spund¶ la întreb¶rile mele. 

N-am aflat niciodat¶ am¶nunte despre faimoasa întîlnire 
în care Micnea §i Adriana pledaser¶ cauza c¶r∞ilor mele 
Gherla §i Culoarea... 

La proxima întîlnire cu Liiceanu, la hotel, nu am 
pomenit de Berindei - cu atît mai pu∞in de Adriana de 
francez¶ - ci de adjunctul s¶u, Sorin M¶rculescu. De 
asemeni am discutat propunerea mea de a fi integral editat 
la Humanitas - a fost de acord... 

Pîn¶ la apari∞ia celor dou¶ volume ale mele (pentru care 
asudaser¶ Micnea cu Ariadna-i personal¶), l-am ïntîlnit pe 
Liiceanu prin Paris: m¶ ∞inea la curent cu mersul culesului, 
al corecturii ; în timpul c¶l¶toriei dinainte de prima mine-
riad¶ (13-15 iunie ‘90), m-a anun∞at §i pe mine - pe lîng¶ 
Ionesco, Cioran, Monica Lovinescu §i Virgil Ierunca : are de 
gînd s¶ fac¶ “des entretiens” cu noi, cu fiecare - mi-a §i spus 
numele cameramanului. Televiziunii bucure§tene îi d¶dusem 
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un scurt interviu la Salonul C¶r∞ii organizat la Porte de 
Versailles, îns¶ luni repetate interviuri d¶dusem televiziuni-
lor poloneze, baltice, rusesti, “moldovene§ti” mai multe, 
cehoslovace (înc¶ nu se separase Cehia de Slovacia), 
bulg¶re§ti, ungure§ti... 

ïn 18 iulie ‘90 (∞in minte data) am primit de la Bucure§ti 
cîte un exemplar din Gherla §i din Culoarea curcubeului 1) 

- cu titlul gre§it-corectat : Culorile... 
———————————————————— 

1) Citesc pe ultima copert¶ a volumului Gherla: “ïn 
colec∞ia «Totalitarism §i literatura Estului» (de ce nu : 
Totalitarismul? - dac¶ e literatura?) au ap¶rut: 

“Virgil Ierunca, Fenomenul Pite§ti 
“Paul Goma, Culorile curcubeului 77.” 
Am f¶cut aceast¶ precizare pentru Gabriela 

Adame§teanu : ea pretinde c¶ cele dou¶ volume îmi 
ap¶ruser¶ “într-o editur¶ prestigioas¶”. Or : prestigiul 
unei edituri se contureaz¶ dup¶ ceva mai mult de 2 
(dou¶) volume publicate... 

A fost o imens¶ bucurie, drept care la prima ocazie 
m-am §i gr¶bit spre studioul Europei libere de pe Avenue 
Rapp, unde, la “cafeneaua noastr¶”, am stropit debutul meu 
în române§te. 

Ca o ghioag¶ (mioritic¶) a c¶zut în cre§tetele noastre ale 
tuturor mineriada din 13-15 iunie. Am aflat c¶ Liiceanu, la 
Bucure§ti, fusese urm¶rit, h¶ituit de masele largi înghiogate 
de partidul lui Gelu Voican-Sturdza - §i mi-am repro§at c¶ 
avusesem re∞ineri în 1984, nedîndu-i un sfat: cum s¶ fugi de 
masele populoase... Se mai spunea c¶, datorit¶ bunului 
Ple§u, ministru al Culturii, sc¶pase teaf¶r prin subteranele 
Casei Scînteii, apoi fusese escortat pîn¶ la aeroport... 

«…A sosit asear¶», îmi relata Monica Lovinescu. 
«...A sosit acum o s¶pt¶mîn¶», m¶ ∞inea la curent 

Monica Lovinescu, «dar e a§a de §ocaaaat... Nu vrea s¶ 
vorbeasc¶ cu nimeni în afar¶ de noi...» 

«...A sosit §i Gabriela Adame§teanu de la Oslo, a§a c¶ 
po∞i s¶-i telefonezi lui Liiceanu, §ade la Glucksmann, îi §tii 
num¶rul - vezi cum te por∞i cu el, c¶ e cu so∞ia, cu fata, cu 
b¶iatul...» 

Cam la dou¶ s¶pt¶mîni de la sosirea lui la Paris (timp în 
care aflasem, cu pi§c¶turi de gelozie în inim¶, c¶ se întîlnise 
cu cvasitota-litatea prietenilor - cu unii de dou¶, de trei ori), 
am reu§it s¶-l întîlnesc pe Liiceanu în casa lui André 
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Glucksmann. 
Dup¶ ce ne-am dat întîlnire prin telefon, m-am dus 

înso∞it de Gabriela Adame§teanu si de Ana. Noi, Gomii 
ne-am dus f¶r¶ chef, mai mult din datorie (voiam s¶-i 
mul∞umesc prin viu grai pentru publicarea celor dou¶ c¶r∞i) 
§i... din interes: ardeam de ner¶bdare s¶ aflu dac¶, în urma 
“evenimentelor de la Bucure§ti”, mai st¶tea în picioare 
în∞elegerea dintre noi de a-mi publica integralitatea scrierilor 
la Humanitas. Nu, nu sim∞eam c¶ m¶ duc la întîlnirea cu un 
prieten trecut recent prin încerc¶ri cumplite, avînd nevoie de 
reconfort. Aveam sim∞¶mîntul sîcîitor c¶ m¶ duc undeva 
unde nu sunt dorit - m¶car acceptat - c¶ îi for∞asem mîna s¶ 
m¶ primeasc¶. 

Era foarte cald în Paris, întîlnirea urma s¶ aib¶ loc la 
orele dou¶, iar cînd ie§isem din r¶coarea metroului în cani-
cula str¶zii, Ana a zis c¶ ea tare n-ar merge - ce s¶ fac¶ acolo, 
ce s¶ zic¶, ce s¶ r¶spund¶? Are senza∞ia c¶ merge în audien∞¶ 
la tovar¶§ul director al Editurii Cutaritas - audient¶ ob∞inut¶ 
prin interven∞ia energic¶ a Monic¶i, în doar trei s¶pt¶mîni, 
acum condu§i-introdu§i de Gabriela... Am spus c¶ nici eu nu 
am deloc poft¶, îns¶ e prea tîrziu: am fixat ora, trebuie s¶ 
mergem. 

«Hai, b¶ !», ne-a încurajat Gabriela. 
Prima parte a vizitei a fost pl¶cut¶ : am vorbit despre 

toate §idespre nimica. Cînd ne-am a§ezat pe fotolii §i a înce-
put discu∞ia despre “întîmplare”... 

Nu aveam de unde §ti cît de §ocat fusese el atunci, în 13 
iunie, cînd “minerii” i-au intrat în birou, cu bîtele, îns¶ mi se 
p¶rea neconvenabil (am g¶sit termenul) ca, acum, dup¶ atîta 
amar de timp §i la o distan∞¶ de siguran∞¶ de mii de kilo-
metri, s¶ mai tremuri, piftios ; s¶ mai asuzi, gr¶sos. £i s¶-∞i 
scazi glasul de tot, de tot - ca s¶ nu ∞i-l aud¶ cei r¶i. 

Nu-l cunoscusem înainte de 1984, cînd venise la Paris 
de la Heidelberg ; nu avusesem prilejul s¶ st¶m ceva mai 
mult de vorb¶ dup¶ “revolu∞ie” - el era mereu gr¶bit, îl inter-
ceptam în holuri de hotel, de cîteva ori în sta∞ii de metrou... 
Ar fi fost multe §anse de a m¶ în§ela cînd, în ‘84, fusesem 
aproape sigur c¶ nu avea el ce face cu sfaturile pe care mi le 
tot cerea; dup¶ cum se prea putea s¶ m¶ în§el §i acum: 
Liiceanu nu era chiar atît de însp¶imîntat, de terorizat, de 
§ocat, cum mi-l tot anun∞ase Monica - de cele ce i se 
întîmplaser¶ cu minerii patriei. ïn care caz ce era cu el ? 

Primul cuvînt care mi-a venit atunci, în casa lui Gluck’, 
auzindu-l-v¶zîndu-l-mirosindu-1 pe Liiceanu gîfîind §i 
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asudînd, a fost: fals (nu era oare acesta calificativul dat de 
Paleologu lui Noica ?). 

Ce urm¶rea el, prin încercarea de a p¶rea a§a, cînd, 
v¶dit, era altfel? Nu §tiam dac¶ avea o inten∞ie imediat¶ ori 
limpede a “manevrei” ; poate c¶ din obi§nuin∞¶, prin struc-
tur¶, refuza s¶ se arate a§a cum era. Mai tîrziu mi s-au confir-
mat temerile - doar în leg¶tur¶ cu mine: niciodat¶ nu §i-a 
recunoscut vreo eroare, m¶car gaf¶ (cine nu comite în 
via∞¶?), chiar s-a str¶duit s¶ “betoneze”, acumulînd alte 
neadev¶ruri, alte gafe, alte erori, febril, încrîncenat: iute-
iute, s¶ acopere ce fusese “din inadverten∞¶” des-acoperit : el 
nu trebuie s¶ admit¶ c¶ a gre§it; el nu trebuie s¶ fi gre§it, 
fiindc¶ recunoa§terea c¶ s-a în§elat ori c¶ a p¶c¶tuit ar fi 
echivalat cu negarea sa, în totalitate; apoi niciodat¶ nu mi-a 
dat ceva “la mîn¶” (vorbesc, în continuare, de mine §i de 
rela∞iile mele de autor cu directorul ce îmi era §i prieten) -
excep∞ie: semn¶tura pe exemplarul meu, dactilografiat, prin 
care îi încredin∞am spre editare scrierile; tot ce mi-a mai 
comunicat a fost fie verbal, prin intermediari, fie “direct” 
(prin telefon). Trebuie s¶ fi fost tare mîndru de sine, filozo-
ful Liiceanu c¶ nu se l¶sase prins în capcana scrisului-care-
r¶mîne... ï§i închipuia c¶ îl pîndesc dup¶ col∞, acesta fiind 
visul vie∞ii mele: s¶-l prind cu ceva “la mîn¶”… 

M¶ întorc la dup¶-amiaza din casa lui Gluck : 
Mi s-au p¶rut penibile, indecente - ofensatoare la adresa 

mea cererile, insistente, de a-i da sfaturi: ce s¶ fac¶? Ce 
trebuie s¶ fac¶ el, dup¶ ceea ce se petrecuse la Bucure§ti? 
Ce-l sf¶tuiesc eu, ca un prieten ce-i sunt: s¶ cear¶ azil politic 
în Fran∞a? S¶ se întoarc¶ în România? 

S¶ fiu bine în∞eles: §tiu ce înseamn¶ s¶ te afli în panic¶ -
§i eu am fost, nu o dat¶. Cu certitudine c¶ §i eu puneam 
întreb¶ri proste§ti din punctul de vedere al martorului 
zbuciumului meu, admit c¶ voi fi fost de-a dreptul penibil -
îns¶ de un lucru sunt sigur: în ace1e momente eram sincer. 
Nu jucam sinceritatea, nu m¶ pref¶ceam, nu tri§am cu 
adev¶rul - nu eram fals, ca Liiceanu. 

ïnc¶ o dat¶: senzatia, acut¶ - sonor¶ a§ zice : acest om, 
acest prieten nu era sincer cu mine- §i nu eu îi pusesem o 
întrebare la care el s¶ nu r¶spund¶, ci el avusese ini∞iativa (ca 
§i în 1984), el m¶ somase s¶-i dau sfaturi - de care nu avea 
nevoie - a§a cum f¶cea §i acum : m¶ întreba - cu gîndul în 
alt¶ parte: ce s¶ fac¶ el? - §tia el foarte bine ce s¶ fac¶, ori-
cum, §tiuse înainte ca eu s¶ sun la u§a locuin∞ei lui 
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Glucksmann. De ce a§a ? 
O sim∞eam pe Ana, f¶r¶ s-o privesc: se afla în aceea§i 

întrebare: De ce a§a? Mental, c¶utam u§a prin care s¶ plec¶m 
cît mai degrab¶ (fuga - solu∞ia la§ului...), cînd l-am auzit: 

«...Cum o s¶ putem tr¶i, de-acum încolo, în România ?» 
Instinctiv am ridicat din umeri (e-he, nu m¶ prinde 

el dîndu-i “r¶spunsuri”!) El a repetat întrebarea, u§or 
modificat¶: 

«Se mai poate tr¶i, azi, în România? Cum?» 
ïn lini§tea instalat¶ am auzit glasul - lini§tit - al Anei: 
«Cum a∞i tr¶it §i pîn¶ acum, pui§orilor : rezistînd prin 

cultur¶». 
«Dar eu am întrebat cu toat¶ seriozitatea !», a protestat 

Liiceanu, ofensat. 
«Am r¶spuns cu toat¶ seriozitatea !», a f¶cut Ana, cu cel 

mai dulce zîmbet al ei. 
«Hai, b¶¶¶...», a f¶cut §i Gabriela - dar prea tîrziu. 

Liiceanu a mai r¶mas la Paris câteva s¶pt¶mîni. O dat¶ 
au fost invita∞ii nostri, la prînz - de dou¶ ori, de trei ori a 
venit el singur. Atîta timp cît nu punea întreb¶rile lui asuda-
te, totul era bine. ïn una din vizitele la noi - spre sfîr§itul lunii 
iulie - mi-a propus alc¶tuirea unui volum care s¶ cuprind¶ 
scrisorile deschise ale mele - îi pl¶cuser¶, mi-o spusese înc¶ 
din ‘84, cele incluse în Le Tremblement... ; apoi cele publi-
cate în Limite - §tia din auzite c¶ mai comisesem §i altele... 
Am fost nespus de bucuros - eu nu m¶ gîndisem la o aseme-
nea eventualitate - §i m-am apucat de lucru: am triat, am 
fotocopiat, am ordonat textele, am scris §i o pagin¶ de 
prezentare... A ie§it nu “un voluma§”, cum îi spusesem 
amîndoi, la început, ci ditamai volumul de 400 de pagini 
conven∞ionale (intitulat, provizoriu, curat-original: Scrisori-
deschise). La urm¶toarea întîlnire, Liiceanu mi-a propus un 
alt volum (la care de asemeni nu m¶ gîndeam c¶ ar fi 
editabil), cuprinzînd articolele scrise (m-a flatat : cuno§tea 
textul ap¶rut în 1972, în Die Zeit, despre cenzur¶, autocen-
zur¶, paraliteratur¶), în diferite publica∞ii române§ti din exil, 
neromâne§ti, precum §i… «dac¶ mai p¶strezi copii»…, cele 
pentru Europa liber¶ §i Deutsche Welle. Eram atît de fericit 
- iat¶: îmi ap¶ruser¶ dou¶ c¶r∞i - Gherla §i Culoarea... (chiar 
dac¶ îi gre§iser¶ titlul) - potrivit în∞elegerii verbale, pîn¶ la 
finele anului (1990), aveau s¶-mi mai ias¶ alte dou¶: 
Soldatul cîinelui §i, poate, Ostinato ; la anul, alte patru tit-
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luri - iar acum, în ciuda nenorocirilor ab¶tute asupra lor, a 
tr¶itorilor în România, iat¶: prietenul meu Liiceanu mi-a 
sugerat, el alte dou¶ volume. Am lucrat cu pl¶cere - pîn¶ la 
epuizare (ce pl¶cere s¶ fii epuizat astfel !), încît, în ziua 
plec¶rii lui spre Bucure§ti, la mijlocul lui august, l-am 
interceptat pe aeroportul Orly §i i-am înmînat dactilogra-
mele volumelor “comandate” (articolele, înghesuite într-un 
singur volum de 1 000 de pagini - ca s¶ nu sperie c¶p¶taser¶ 
un titlu, §i el provizoriu: Butelii aruncate în mare) ; am 
semnat fiecare în∞elegerea de care am mai vorbit (pentru 
totalitatea scrierilor, ce ar urma s¶ fie publicate într-un ritm 
de patru titluri pe an) §i... ne-am desp¶r∞it în cei mai buni ter-
meni posibili - uitate erau “întreb¶rile”, uitate... uit¶rile (de a 
m¶ chema la alc¶tuirea portofoliului)... 

Prin septembrie a venit iar la Paris - la Bucure§ti totul 
era bine (cu excep∞ia studen∞ilor mor∞i ori schilodi∞i), în 
sensul c¶ nu-i fusese amenin∞at directoratul editurii. 
Singurele “întîmpl¶ri” nepl¶cute : primele momente ale 
discu∞iilor telefonice ori ale întîlnirilor fa∞¶ c¶tre fa∞¶ cu 
Monica Lovinescu §i cu Virgil Ierunca : 

«Am auzit c¶ i-ai dat lui Gabriel totalitatea operelor 
complete cîte ai : o sut¶ ?», deschidea focul Monica. 

«Nu, Moniiic’», intervenea Ierunca. «Numai optzeci !» 
Eu oftam, rîdeam galben, încercam s¶ schimb vorba - o 

schimba Monica: 
«Am auzit c¶ i-ai impus lui Gabriel s¶-∞i publice cîte 

cincispre-zece titluri pe an - sau numai cîte dou¶sprezece, 
Virgiiil ?» 

«Nu, Moniiic’, numai cîte zece», îmi s¶rea în ajutor 
Ierunca. 

ïncercam s¶ explic: nu-i impusesem lui Liiceanu, ci îi 
propusesem (iar el acceptase) ; a§ vrea eu s¶ am o sut¶ de 
titluri - dar n-am; în∞elegerea era: patru titluri... 

«Fie §i patru - e prea mult !», f¶cea Monica. 
«Prea mult - pentru cine? Pentru mine, care debutez abia 

acum, dup¶ 22 de ani de t¶cere? Nu s-au adunat o sut¶ de 
c¶r∞i, nici optzeci - dar s-au adunat... cîteva - cînd ajung s¶ le 
public ?» 

«Dar nu te gînde§ti c¶ îi sufoci pe cititori? - patru c¶r∞i 
dintr-o dat¶ !» - Monica. 

«Nimeni nu-l oblig¶ pe cititor s¶ se lase sufocat de 
c¶r∞ile mele», “glumeam” eu. «S¶ nu le cumpere, simplu !» 

«Dar nu te gînde§ti la bietul Gabriel? I-ai for∞at mîna, 
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l-ai obligat s¶ accepte - abia dup¶ aceea §i-a dat seama c¶ nu 
§tia la ce se înham¶. N-are experien∞¶ editorial¶, trebuie s¶-l 
ajut¶m noi la început...» 

«Mi-a∞i mai spus astea §i ieri §i alalt¶ieri - dac¶ Liiceanu 
are senza∞ia c¶ am abuzat de inexperien∞a lui, de ce nu mi-o 
spune el ?» 

«E un mare timid - vîlcean de-al meu» - acesta fiind 
Virgil. 

«Nu poate s¶-∞i spun¶ în fa∞¶ c¶ ai abuzat de el - nu v¶ 
cunoa§te∞i atît de bine - dar noi, care suntem prieteni de atîta 
timp, î∞i spunem.» 

«Tot nu în∞eleg - nu în∞elesesem nici ieri, nici alalt¶ieri: 
îmi spune∞i c¶ îi sufoc pe cititori, c¶ am abuzat de Liiceanu, 
cel f¶r¶ experien∞¶ - dar Liiceanu însu§i mi-a sugerat s¶-i dau 
dou¶ volume: cel de Scrisori si cel de Articole...» 

«Fiindc¶ e un om bine-crescut, timid, nu poate s¶ spun¶ 
în fa∞¶ c¶... §i-a dat seama dup¶ aceea c¶ nu se poate ∞ine de 
cuvînt - în fine, de angajamentul pe care i l-ai smuls...» 

La un moment dat am f¶cut: 
«ïmi transmite∞i cuvintele lui Liiceanu, ori îmi comuni-

ca∞i opiniile dumneavoastr¶ ?» 
Monica Lovinescu a g¶sit c¶ aceast¶ întrebare n-are sens 

- dar absolut nici unul. La care eu am încheiat: 
«Foarte bine: poimîine vine Liiceanu iar la Paris - am 

s¶-l întreb, de fa∞¶ cu dumneavoastr¶: de ce se plînge? - dac¶ 
într-adev¶r s-a plîns»… 

«A, nu, s¶ nu faci asta !!» -Monica §i Virgil la unison. 
«Liiceanu e un mare timid, un b¶iat extrem de bine-crescut, 
l-ai face s¶ se simt¶ r¶u dac¶ i-ai pune problema astfel...» 

Nu la Liiceanu m-am gîndit cînd m-am hot¶rît s¶ nu-i 
spun nimic din “discu∞iile” cu Monicii, paznici ai Editurii 
Humanitas mai ales c¶ ap¶ruser¶ primele, ca s¶ le spun a§a, 
nedumeriri: 

Atunci - în 1990 - ca toti exila∞ii, primeam §i eu mult¶ 
pres¶ din România. Ca un f¶cut, în vreo trei-patru cronici la 
Culoarea curcubeului (una dintre ele mi-o trimisese, prin 
Negoi∞escu, chiar autorul, în dactilogram¶ - fiindc¶ fusese 
programat¶ s¶ apar¶ abia peste trei luni în Steaua), existau 
comentarii mai degrab¶... administrative - de genul: 

“N-am g¶sit acest volum la Oradea, nici la Cluj, nici la 
Sibiu, am aflat de la un prieten c¶ nici în Moldova nu s-a 
aflat în libr¶rii - mi-a împrumutat exemplarul ei o veri§oar¶ 
din Bucure§ti...”; 
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“Am cunoscut doar doi oameni care au izbutit s¶ ob∞in¶ 
Culorile (sic !) curcubeului 77 (unul e ministru !).” 

Gurile rele - “fabrica de zvonuri” - spun c¶ “unii dintre 
cei picta∞i în paginile c¶r∞ii ar fi pus mîn¶ de la mîn¶ §i ar fi 
cump¶rat (cvasi-) totalitatea exemplarelor... (subl. mea).” 

Am dedus cine era ministrul, a§a c¶ la prima întîlnire 
l-am rugat s¶ confirme (ori s¶ infirme) spusele-scrise ale lui 
Ovidiu Pecican - el fiind autorul cronicii. Ion Vartic a ezitat 
§i a evitat s¶ dea un r¶spuns net (a spus c¶ n-ar putea 
spune...). Atunci l-am întrebat dac¶ Pecican - pe care eu 
nu-l cuno§team înc¶ - este o persoan¶ demn¶ de încredere la 
care Vartic a r¶spuns hot¶rît c¶ da, desigur. 

Bucuria de a fi, în sfir§it, editat în limba în care-mi 
scrisesem c¶r∞ile, aceea de a fi chiar solicitat de editor cu alte 
volume - în fine, cronicile, în cea mai mare parte favorabile 
- era umbrit¶ de “zvon”. 

ïmi parveniser¶ §i informa∞ii directe, de la persoane care 
m¶ vizitaser¶, în majoritate scriitori tineri. Unii pretindeau 
c¶ fuseser¶ martori oculari la vizita insolit¶ a unor indivizi 
suspec∞i la libr¶ria de lîng¶ Universitate, cînd unul care p¶rea 
a fi §eful o întrebase pe responsabil¶ dac¶ trimisese “cartea-
aia a lui Goma - aia cu calomniile” la depozit, îns¶ n-a auzit 
r¶spunsul (dedus din faptul c¶ nu exista nici un exemplar din 
Culoarea... în libr¶rie) ; al∞ii povesteau c¶ auziser¶ de la 
cineva care auzise... c¶ volumul meu Culoarea... provocase 
alian∞e împotriva naturii :. de pild¶, Ple§i∞¶ §i Breban (ziceau 
ei, necunoscind cartea, ne§tiind c¶ chiar despre aceast¶ 
alian∞¶, în ‘77, scrisesem...) ; Gelu Voican si Manolescu... 
Ba chiar între Liiceanu, ca director al Editurii Humanitas, 
Ple§u, ministru al Culturii §i Petre Roman, primul ministru 
al lui Iliescu... 

ïmi erau foarte simpatici vizitatorii, cu mul∞i dintre ei 
am r¶mas în rela∞ii epistolare, îns¶, atunci, nu-i credeam. 
Cum s¶ cred a§a ceva? Bine-bine, în cucuiul statului era tot 
o putoare de bol§evic, în jurul lui roiau tot împu∞iceniile de 
securi§ti - îns¶ de necontestat erau dou¶ cuceriri: libertatea 
de circula∞ie §i libertatea de exprimare. Cum s¶ cred c¶ 
Liiceanu care îmi publicase dou¶ c¶r∞i §i îmi comandase alte 
dou¶, a§a, lipsit de experien∞¶, a§a, antipatic §i asudatic, ar 
putea s¶-mi spun¶ mie una, Monicilor alta (despre acela§i 
lucru); iar la Bucure§ti, cu totul altceva în discu∞iile cu 
aranjamente ale lui cu Roman §i cu Ple§u... ? 

M-am hot¶rît s¶ nu mai cred nimic din ce auzeam sau 
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citeam r¶u - despre Liiceanu. O vreme, nu l-am întrebat dac¶ 
este adev¶rat ce se zvone§te c¶ volumul Culoarea... nu s-ar 
fi g¶sit în libr¶riile din Ardeal, din Moldova, din Banat, 
din..., iar în Bucure§ti disp¶ruser¶ pu∞inele exemplare ini∞ial 
puse în vînzare. A§ fi putut s¶-i întind cronicile cu pricina, ca 
s¶ citeasc¶ ce scriau oamenii din ∞ar¶ - da, a§ fi putut, dar 
n-am f¶cut-o. £i, ciudat, nici Monicilor nu le-am m¶rturisit -
hai s¶ nu spun: temerea, în urma citirii cronicilor la 
Culoarea..., ci amuzamentul: “Ia te uit¶ ce mai scornesc 
românii no§tri...” 

Nu, nu credeam nimic din ce auzeam, citeam: ar fi fost 
monstruos s¶ fie adev¶rat - §i nu doar pentru c¶ eram eu în 
cauz¶, ci pentru c¶ era vorba de carte. ïnsemna c¶ nimic nu 
s-a schimbat de pe timpul Ceau§escului! Atunci mi se 
interzisese Camera de al¶turi: fusese scoas¶ din libr¶rii, din 
biblioteci - dar nu mai suntem pe timpul lui Nea Nicu! 

£i totu§i, la un moment dat - spre sfîr§itul anului 1990 
mi-am spus c¶ necinstit a§ fi de nu i-a§ spune editorului meu 
ce auzisem §i ce cred (sau nu cred) eu. Am scos fotocopiile 
cronicilor în care era scris negru pe alb faptul c¶ nu fuseser¶ 
distribuite exemplare din Culoarea... în provincie... 

«Ce crezi despre... ?» - atît am apucat s¶ rostesc. 
Ori c¶ Liiceanu avea nemaipomenita facultate de a citi, 

fulger¶tor, o hîrtie împ¶turit¶, ori c¶ o citise înainte §i 
se a§tepta demult s¶-l întreb - mi-a spus, punîndu-mi mîna 
pe mîn¶: 

«Cîte nu se spun - parc¶ de tine... £tii foarte bine: nu noi 
facem difuzarea, exist¶ un organism cu care încheiem 
contracte...» 

Am fost fericit - aproape recunosc¶tor lui Liiceanu c¶ 
m¶ scutise de a-l întreba (§i nu pentru ceea ce îmi r¶spun-
sese). Mi-am cerut iertare dac¶-l ofensasem, el mi-a acor-
dat-o, m¶rinimos... Dup¶ ce ne-am desp¶r∞it, mi-am adus 
aminte: de mult¶ vreme (din var¶, de la Glucksmann) nu mai 
asudase Liiceanu atît de abundent, de consistent... Dac¶ nu 
era amestecat în nici un chip în distribuire, de ce 
secretase atîta seu? Am alungat amintirea, am taxat-o de 
r¶uvoitoare §i am încercat s¶-mi v¶d de ale mele... 

...Pîn¶ a doua zi, la prima or¶ a Monic¶i (pe la dou¶ 
dup¶-amiaz¶): mi-a telefonat, luîndu-m¶ direct : 

«Ascult¶, Paul, de ce l-ai atacat iar pe bietul Gabriel ?» 
Cunoscînd modul în care percepe Monica Lovinescu 

semnalele din exterior, aducîndu-mi aminte §i de abundenta 
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asuda∞ie (!) de cu o zi în urm¶ a bietului-Gabriel, am luat-o 
de la capul rîndului: 

Iat¶, de cîteva luni am început s¶ primesc anume croni-
ci la Culoarea... în care se pun întreb¶ri ciudate în leg¶tur¶ 
cu ne-distribuirea... 

Mi-a t¶iat explica∞iile cu : «Nu-i adev¶rat !» 
Abia apoi a început s¶ pun¶ întreb¶ri: cine semneaz¶ 

cronicile, în ce publica∞ii, dac¶ îi cunosc pe cronicari, dac¶ 
prezint¶ încredere... Am fost extrem de politicos, uluitor de 
r¶bd¶tor, am r¶spuns la toate, chiar dac¶ le punea pentru a 
treia oar¶... ïn concluzie: 

«L-ai acuzat direct pe bietul Gabriel c¶ nu §tiu ce, i-ai 
b¶gat sub ochi ni§te hîrtii pe care nici nu i le-ai dat s¶ le 
citeasc¶ - de cînd un director de editur¶ este responsabil de 
difuzarea c¶r∞ilor?» 

ïns¶ cel mai ap¶sat repro§: 
«De ce nu ne-ai spus nou¶, înainte? ¢i-am fi explicat noi 

cum func∞ioneaz¶ editura §i nu l-ai fi jignit pe bietul Gabriel 
- e distrus de cînd l-ai acuzat c¶...»

Am apucat s¶ strecor: 
«Dar nu l-am acuzat! Am început s¶-l întreb dac¶-i 

adev¶rat ce se zvone§te: Culoarea... nu s-a g¶sit în libr¶riile 
din provincie §i extrem de pu∞in la Bucure§ti... Am dat s¶-i 
ar¶t cronicile, dar el m-a oprit»… 

M-a întrerupt:. 
«Nu-i adev¶rat! Dac¶ ne ascultai pe noi §i nu-l sufocai 

cu cîte zece titluri pe an... Lui, care te iube§te atîta, s¶-i faci 
una ca asta...» 

Am întrerupt-o eu : 
«Era vorba de nedifuzarea unei c¶r∞i tip¶rite §i nu de 

“cele zece titluri pe an”, netip¶rite, cu care îl sufoc pe bietul 
Gabriel... - cel care m¶ iube§te atîta...» 

«Bine, nu pe Gabriel, pe cititori !», a “corectat” Monica 
Lovinescu. 

Se împlinise anul de cînd între Monici §i mine curentul 
încetase de a mai trece (de la întîlnirea ei secret¶ cu ¢epe-
neag) ; se f¶cuser¶ nou¶ luni de cînd, cu toate c¶ m¶ invita-
ser¶, nu-mi spuseser¶ cînd s¶ vin - la întîlnirea cu directorul 
noii Edituri Humanitas (“partea mea de treab¶”, ca autor §i... 
co-editor, fiind foarte bine îndeplinit¶ de turcograful 
Berindei §i de profesoara de fran∞uzoaic¶ Adriana) ; §ase luni 
de la c¶l¶toria lor în România, la Congresul Scriitorilor dup¶ 
care a fost v¶dit: nu ne mai în∞elegem, ba vorbim graiuri 
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dac¶ nu limbi - diferite... 
Ce s¶-i mai fi spus, pe lîng¶ ceea ce §tia foarte bine §i tot 

din gura mea: publicînd în române§te doar bro§ura Camera 
de al¶turi, în 1968, cu atîta r¶m¶sesem, ca scriitor român, 
vreme de peste dou¶ decenii ? M¶ gîndisem cu strîngere de 
inim¶ (nu doar cu satisfac∞ie) la cantitatea de hîrtie scris¶, 
alc¶tuind, atunci, vreo 30 de volume §i la eventualitatea c¶ 
nu mai apuc editarea lor, cu doar dou¶ pe an - mie §i cîte 
patru p¶rîndu-mi-se pu∞in fa∞¶ de timpul scurt, scurtat, ce-mi 
mai r¶m¶sese de tr¶it? 

Adev¶rat, totdeauna refuzasem s¶ vorbesc (cu glas tare, 
fiindc¶ în Jurnal…) de num¶rul volumelor scrise, spunînd c¶ 
nu cantitatea conteaz¶ - ei bine, se pare c¶ acea cantitate 
conta în ochii Monicilor (§i nu doar dup¶ decembrie ‘89) : 
frecvent “glumeau”, întrebîndu-m¶ cîte c¶r∞i mai scrisesem 
de la ultima noastr¶ întîlnire: dou¶? cinci? Dar în total ?..., 
iar Virgil, iubitor de cuvinte mari, rostea detestatul de mine 
cuvînt-mare: oper¶: 

«Dumneata ai nu zece-dou¶zeci de c¶r∞i - ai oper¶, 
domnule !»- noroc c¶ Monica nu mai participa la duetul 
func∞ionînd de peste patruzeci de ani. 

La mijlocul lui octombrie (1990), la Aix-en-Provence, 
prietena noastr¶ Annie Terrier a organizat în cadrul festiva-
lului Lettres croisées o întîlnire cu scriitorii români din ∞ar¶ 
§i din exil. A fost un prilej fericit §i m¶ gîndesc la Aix-octom-
brie-90 ca la ultima §ans¶ (ratat¶) de a ne în∞elege între noi, 
cei care, la urma urmei, oriunde pe glob am fi, tot române§te 
scriem, tot române§te vis¶m. Acolo, la Aix, ¢epeneag §i cu 
mine am tr¶it trei zile de pace-§i-prietenie, f¶r¶ a ne aminti 
reciproc “figurile” pe care ni le f¶cusem în cei unsprezece 
ani trecu∞i ; acolo, la Aix, am stat mai pe îndelete de vorb¶ 
cu Liiceanu, atît despre c¶r∞ile mele, cît §i despre proiectele 
lui generale (libr¶rie, re∞ea proprie de difuzare, funda∞ie...) ; 
tot acolo, la Aix, împreun¶ cu Sorin M¶rcu-lescu, am g¶sit 
un titlu pentru Chassé-croisé : Soldatul cîinelui, carte ce 
trebuia s¶ apar¶ pîn¶ la sfîr§itul anului, îns¶, din p¶cate, avea 
s¶ fie §i ultima, deci a treia - cînd i-am atras aten∞ia lui 
Liiceanu c¶ începem §chiop¶tînd colaborarea noastr¶, el 
m-a asigurat pe dat¶: 

«N-am putut scoate anul ¶sta decît trei în loc de patru? 
La anul o s¶ scoatem cinci ! Chiar §apte - te deranjeaz¶ ?» 

Nu, pe mine nu m¶ deranja deloc, îns¶ Monica 
Lovinescu, aflat¶ în preajm¶, dac¶ ar fi auzit cum îl sufoc pe 
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bietul Gabriel... I-am atras îns¶ - prieteneste - aten∞ia: 
«Am mai discutat despre asta: nu pot a§tepta “compen-

sa∞ia” de la anul, timpul meu se num¶r¶ cu zilele. Editura s¶ 
fac¶ un efort s¶ publice m¶car trei în acest an - altfel, a§a 
cum te-am anun∞at, dup¶ 1 ianuarie, m¶ adresez altor 
edituri...» 

«£tiu c¶ ai luat leg¶tura cu un disident al meu, Cruceru, 
cel care a fost responsabil de carte la Gherla... I-ai dat o 
sum¶ de c¶r∞i...» 

«Nu “o sum¶”, ci dou¶ titluri pe care tu nu le re∞inuse§i: 
Camera de al¶turi - o reediteaz¶ - §i Bonifacia - pe asta 
n-ai acceptat-o, fiindc¶ Monica ∞i-a spus c¶ ea n-a în∞eles-o, 
deci e proast¶...» 

«Dar Pite§tiul ?» 
«Ce facem, lu¶m lista de la cap¶t? Dar cînd v-a∞i întîlnit 

voi la Monici §i a∞i alc¶tuit portofoliul editurii - cu ajutorul 
neprecupe∞it al profesoarei de francez¶ a lui Berindei... 
(Liiceanu a tu§it, s-a uitat în jur), Patimile dup¶ Pite§ti era 
demult la Cartea Româneasc¶, trimis¶ prin Manolescu...» 

«£i Gard¶ invers¶?» 
«Observ c¶ îmi cuno§ti titlurile pe care nu le-ai re∞inut 

pentru Humanitas - repet: cu ajutorul neprecupe∞it al 
Adrianei §i al lui Micnea... dar Monica Lovinescu m¶ aproa-
pe obligase s¶ dau mîna cu jigodia de Sorescu ; tot ea 
insistase, pîn¶ cedasem, s¶-i dau lui Marinete si o carte s-o 
editeze la Scrisul Românesc... - îns¶ asta se petrecuse mult 
înainte de faimoasa voastr¶ întîlnire în care Ariadna Combes 
trasase, o dat¶ pentru totdeauna, liniile directoare ale 
literaturii române contemporane-de-la-origini-pîn¶-n-
pînzele-albe» 

«Parc¶ am semnat o în∞elegere, cu ni§te obliga∞ii care 
trebuie respectate...», a observat Liiceanu. 

«Pîn¶ una-alta, eu sunt cel care §i-a respectat obliga∞iile: 
pîn¶ în momentul de fa∞¶ - §i pîn¶ la 1 ianuarie ‘91 - nici unul 
dintre titlurile incluse pe în∞elegere∞a noastr¶ n-au s¶ apar¶ 
altundeva ; pîn¶ una-alta, Humanitas nu §i-a respectat 
obliga∞iile : suntem la mijlocul lunii octombrie §i a publicat 
dou¶ - observ¶: n-am spus: doar dou¶ - din cele patru titluri 
promise...» 

«A fost caz de for∞¶ major¶ - minerii...» 
«For∞a-major¶ o pot invoca §i eu, oricînd», am zis. 

«Am mers pe încredere, rela∞iile noastre sunt, dac¶ nu de 
amici∞ie, atunci de colegialitate...» 
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«Cum, nu de amici∞ie ?», a protestat Liiceanu. 
Tot atunci-acolo, la Aix-en-Provence, mi-a propus s¶ 

fac parte din comitetul (?) Funda∞iei Humanitas. Am accep-
tat cu pl¶cere, îns¶ am refuzat, vehement, printr-o scrisoare, 
cînd mi-a trimis de la Bucure§ti statutele §i l-am v¶zut pe 
Dinu C. Giurescu... Cel care, potrivit tradi∞iei de familie, 
pîn¶ prin 1988 fusese ceau§ist devotat, cu pana §i cu limba 
lui de istoric, iar dup¶ acea dat¶, ajuns la Washington, de la 
în¶l∞imea catedrei cump¶rate la supermarketul din col∞ de I. 
Ra∞iu, îi “informa” pe americani: Monica Lovinescu §i 
Virgil Ierunca - la Europa liber¶, post pl¶tit de contribuabi-
lul american, fire§te - sunt “prea critici”, “Ceau§escu are §i 
multe calit¶∞i, nu doar defecte, de ce s¶ fie înjurat tot tim-
pul?” (iat¶: devenise §i Monica o “înjur¶toare” !); “Goma a 
fost §i r¶mîne un provocator, agent al KGB”, iar Tudoran 
“lucreaz¶ la minarea (ce s¶ fac¶ §i el, s¶racul!) bunelor rela∞ii 
americano-române”... etc. ïn chestiunea Giurescu, Liiceanu 
procedase ca §i în chestiunea Pl¶m¶deal¶: m¶ întrebase, m¶ 
descususe, se mirase, se uimise, se indignase (s-o cred eu !) 
de faptele Sfîntului Antonie, legionarul-securist (d¶dea 
impresia c¶ atunci le auzea întîia oar¶), pentru ca, la urm¶: 

«Nu-mi vine s¶ cred: un atît de fin anglist...» 
Despre Giurescu : 
«Nu-mi vine s¶ cred: dintr-o familie atît de eminent¶...” 
Tot la Aix l-am întrebat, foarte în treac¶t: 
«Cum mai merg vînz¶rile cu Gherla §i Culoarea 

curcubeului ?” 
«Bine, cum s¶ mearg¶ - bine !», mi-a r¶spuns. 
ïn primele s¶pt¶mîni ale anului 1991, m-a anun∞at c¶ 

problema hîrtiei a devenit dramatic¶, va avea mari dificult¶∞i 
s¶-mi scoat¶ patru volume pe an - în 1990 îmi scosese doar 
dou¶, Soldatul... era împins în al doilea semestru al lui ‘91. 
La urm¶toarea c¶l¶torie la Paris, mi-a spus c¶ în ‘91 nu va 
scoate mai mult de dou¶ titluri - în nici un caz Scrisorile... 

«De ce în nici un caz Scrisorile” ?», am întrebat. 
«ïn redac∞ie s-a constatat c¶ sunt cam deranjante...» 
«Ce limb¶ vorbe§ti tu ?», l-am întrebat. «Cum, 

“s-a constatat” ? Cine a constatat: Ionescu? Popescu? 
Georgescu? D¶-mi numele constatatorilor c¶ Scrisorile 
mele sunt “cam deranjante”!» 

«Nu se poate! A§ comite un act de dela∞iune !» 
«Ei, nu mai spune! Dar, domnule, §i zidurile Casei 

Scînteii lucreaz¶ asupra noilor locatari, nu numai ale sediu-
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lui Ministerului de Interne asupra C.C.-i§tilor... Am ajuns 
s-o aud §i pe asta: Liiceanu vorbind ca... - hai s¶ nu te ofen-
sez de tot; doar s¶ te “cam ofensez” : vorbe§ti ca Dimisianu, 
relativizatorul de serviciu de la România literar¶» 

Liiceanu a declarat c¶ l-am ofensat de tot, nu doar cam 
- l-am invitat s¶-§i explice spusele de adineauri despre volu-
mul Scrisori: cine “din redac∞ie” a constatat c¶ deranjeaz¶ -
§i pe cine anume “cam deranjeaz¶”? El a refuzat, demn, 
repetînd c¶ nu toarn¶ - în via∞a lui nu turnase, n-o s¶ se apuce 
acum... Degeaba am încercat s¶ spun c¶ îmi datoreaz¶ o 
explica∞ie - motivul pentru care respinge volumul Scrisori -
a replicat c¶ motivul mi l-a furnizat adineauri, ce vreau mai 
mult? Am spus c¶ nu vreau “mai mult”, ci doar ce mi se 
cuvine: un r¶spuns... 

Nu l-am c¶p¶tat, am renun∞at, leh¶metit, s¶-i aduc amin-
te c¶ el avusese ideea volumului, el mi-l ceruse, tocmai 
pentru c¶ îi pl¶cuser¶ scrisorile-deschise - ne-am desp¶r∞it 
sup¶ra∞i. înainte de plecare, mi-a dat un sfat (§i el !) : 

«Ai destui du§mani, nu trebuie s¶-∞i mai faci al∞ii - tu 
de prieteni ai nevoie...» 

N-am fost suficient de alert s¶-i r¶spund c¶, desigur, am 
nevoie de prietenii - dar nu ca el... 

Nu ne-am mai întîlnit de-atunci. Uitase el, uitasem §i eu 
promisiunea lui de a face o discu∞ie filmat¶ - cea cu Ionescu 
fusese proiectat¶ în circuit închis la Aix-en-Provence, b¶trî-
nul domn fiind, ca de obicei, formidabil (despre împrejur¶-
rile în care fusese filmat-interogat de Liiceanu am s¶ revin la 
capitolul Mariei-France Ionesco §i la Monica Lovinescu). 
Mi-a telefonat pu∞in, nesemnificativ - pîn¶ la... Pîn¶ la 
deznod¶mînt (telefonic, fire§te) - tot ce a mai fost informa∞ie 
editorial¶ mi-a parvenit prin canalul-filtru Monica 
Lovinescu. 

ïn luna mai (‘91) a avut loc Colocviul de la Roma - cînd 
am în∞eles c¶ între “interiori” (rezisten∞i prin cultur¶) §i 
exila∞i nu mai poate fi stabilit un limbaj comun decît cu 
condi∞ia ca “exteriorii” s¶ joace atît de bine rolul mînc¶tori-
lor-de-salam-de-soia, încît s¶ retrogradeze chiar §i biologic; 
în miezul verii a avut loc ,,scandalul Goma-Breban”, prin 
publicarea textului meu “Capra §i C¶prarul”. Cam tot 
atunci a ap¶rut Soldatul cîinelui... 

Ca orice autor, mi-am luat dreptul de a judeca ultima 
“conlu-crare”, drept care i-am scris o scrisoare lui Gabriel 
Liiceanu în care mi-am exprimat dou¶ nemul∞umiri : 
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1. noti∞a bibliografic¶ din fruntea volumului, de§i
alc¶tuit¶ dup¶ datele furnizate de mine (tuturor editurilor cu 
care începusem a avea de a face - §i periodicelor), era un 
purcoi de date gre§ite (unele cu cîte un deceniu!) - nu mai 
puneam la socoteal¶ celelalte gre§eli, necorectate; îi comu-
nicam lui Liiceanu c¶ o editur¶ care î§i prezint¶ astfel 
autorii se descalific¶ ; 

2. redactorul de carte - de ce nu-i apare numele? I-am
amintit c¶, dac¶ la Gherla redactorul î§i pusese numele 
(Sorin Cruceru), la Culoarea curcubeului... disp¶ruse 
numitul Jean Blaga (!) - de ce: din pricina minerilor? Dar în 
prezentul volum, Soldatul…, de ce Dumitru F. Dumitru 
nu-si asum¶ lucrarea (“cu luminile §i cu umbrele” ei) ? 

Dac¶ la prima obiec∞ie aveam toat¶ dreptate, la a doua... 
Dar cine era de vin¶ c¶ Liiceanu nu crezuse de cuviin∞¶ 
s¶-mi spun¶ (adev¶rat, nu avea doar asta pe cap) c¶, în 1991, 
“se constatase” a nu fi just s¶ se mai indice, pe volum, 
responsabilul de carte? Sau poate se jenase s¶-mi spun¶, 
dup¶ întîmplarea cu volumul Culoarea..., ap¶rut f¶r¶ 
redactor de carte... ? (Las’ c¶, ori cu, ori f¶r¶ redactor de 
carte, tot acolo a ajuns...) 

Am aflat mai tîrziu c¶ scrisoarea a produs mare tulbura-
re - nu atît din pricina eternelor nemul∞umiri ale autorilor (ce 
bine ar tr¶i editorii, dac¶ n-ar exista ace§ti încurc¶-lume de 
autori - te întrebi de ce nu vor fi scriind editorii c¶r∞ile pe 
care le editeaz¶?!) ; cît mai ales pentru c¶... divulgam (eu !) 
nume... secrete: al tovar¶§ului nostru Jean Blaga, stîlp de 
n¶dejde al Editurii Politice, mo§tenit de Humanitas ; numele 
- §i el secret - al tovar¶sului Dumitru F. Dumitru, responsa-
bil (din umbr¶) cu Soldatul cîinelui, trecut §i el prin r¶mî-
nere pe loc de la Walter Roman la Gabriel Liiceanu... 

Dup¶ “scandalul Goma-Breban”, în cadrul c¶ruia ¢epe-
neag se plînsese c¶ îl tratasem de securist (cînd eu nu 
f¶cusem decît s¶ citez din Negoi∞escu - citat de Breban) §i o 
rugase-somase pe Monica Lovinescu s¶ intervin¶ - Monica 
intervenise cu un text publicat în România literar¶ în care nu 
se dezmin∞iser¶ calit¶∞ile sale de analist. ïntr-atît i-a impre-
sionat pe litera∞ii de la 22, înât careva scrisese, f¶r¶ a semna, 
c¶ autoarea “d¶duse dovad¶ de un înalt profesionalism” 
(subl. mea). 

Am mai spus: textul era foarte bun - dar era de a§teptat 
s¶ fie a§a (pentru cineva cu un înalt profesionalism). Ceea ce 
a fost mai pu∞in... foarte bun: insisten∞a Monic¶i ca eu s¶ 
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recunosc: îmi s¶rise în ap¶rare împotriva lui Breban §i mai 
cu seam¶ împotriva lui ¢epeneag. O vreme am încuviin∞at 
neangajant: «Da, sigur...», «Fire§te...» - îns¶ nu era 
mul∞umit¶ cu atîta - insista, s¶ reproduc eu, cu gura mea, 
ceea ce spusese ea : îmi s¶rise în ajutor împotriva lui Breban 
§i a lui ¢epeneag... Excedat¶ c¶ nu p¶r¶seam încuviin∞¶rile 
vagi, m-a întrebat de ce nu vreau s¶ recunosc adev¶rul (c¶ 
mi-a s¶rit în ajutor, împotriva...). 

Cu multe precau∞iuni am spus: dac¶ într-adev¶r mi-ar fi 
s¶rit în ajutor (împotriva, deocamdat¶, a lui Breban), ar fi 
f¶cut-o demult, hai, nu de acum 18 luni (din mai ‘90), de 
cînd Breban scrie istoria omenirii în gazeta-i proprie de 
perete, Contemporanul - dar m¶car înainte ca eu s¶ dau 
publicit¶∞ii “Capra §i C¶prarul” ; dac¶ ar fi vrut s¶-mi sar¶ 
în ajutor împotriva lui ¢epeneag, ar fi putut-o face din urm¶ 
cu 18 luni, atacurile lui împotriva mea tot de atunci datînd... 

Monica era nedumerit¶, îndurerat¶: cum spun eu a§a 
ceva? Ea nu putea interveni - nu se f¶cea. Abia dup¶ ce 
¢epeneag i-a cerut... Asta §i spun - am spus: dac¶ ¢epeneag 
nu i-ar fi cerut, ea nu s-ar fi implicat - în care caz, de ce s¶-i 
mul∞umesc: pentru c¶ a dat curs invita∞iei lui ¢epeneag ? 
Apoi: nu se poate spune c¶ textul ei este “împotriva lui ¢epe-
neag” (nici “favorabil lui Goma”), ci este un text care resta-
bile§te un adev¶r - ∞ine neap¶rat s¶ i se ridice statuie pentru 
asta? 

Monica s-a sup¶rat - mai ales din pricina statuii. 

Cam pe atunci a început “preg¶tirea” mea în vederea 
respingerii volumelor ce nu apucaser¶ s¶ intre în tipografie -
exclusiv prin Monica Lovinescu. Nu era zi l¶sat¶ de la 
Dumnezeu în care, despre orice ar fi fost vorba, ea s¶ nu 
aduc¶ discu∞ia înspre criza de hîrtie, înspre faptul c¶ îl ofen-
sasem pe Liiceanu, acuzîndu-l din cauza nedifuz¶rii unei 
c¶r∞i: «Gherla sau poate Bonifacia, nu mai ∞in minte...» - c¶ 
îl pusesem «într-o situa∞ie imposibil¶ cu Scrisorile: trei 
volume a cîte o mie de pagini fiecare...»- §i, la urma urmei, 
ea nu în∞elege de ce ∞in s¶ încalc o regul¶ nescris¶, de a nu 
da publicit¶∞ii chestiuni intime înainte de trecerea a 50 de 
ani... ; apoi cu Articolele: i-am dat s¶ publice nu §tiu cîte 
volume… 

«Ce-ar fi dac¶ mi-a§ propune §i eu toate articolele difu-
zate la Europa liber¶?...», mi-a pus întrebarea de încredere. 

Eu s¶ §tiu: tocmai pentru c¶ ei sunt prietenii mei, m¶ 
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sf¶tuiesc s¶ renun∞ la Articole: 
«Nu publici chiar tot ce ai scris... - §i mai cu seam¶ la 

Scrisori: din care esen∞ialul a fost publicat - §i z¶u c¶ nu sunt 
de acord cu dumneata: publici numai scrisorile dumitale -
cine a mai v¶zut asta? - nu-i permi∞i celuilalt s¶-∞i dea 
replica, nu reproduci §i scrisorile altuia...» 

Am f¶cut gre§eala de a spune: 
«Am în∞eles, doamn¶ Lovinescu: visul dumneavoastr¶ 

este ca eu, autor, s¶ declar c¶ îmi retrag de bun¶ voie §i nesi-
lit de nimeni Scrisorile §i Articolele de la Liiceanu - ca s¶ 
nu-l pun pe el, bietul, în situa∞ia de a mi le... respinge, fiindc¶ 
el e vîlcean de-al domnului Ierunca, fire timid¶ §i-ndelicat¶ 
- n-o s¶ am inima aceea de a-l l¶sa singur în fa∞a hot¶rîrii...»

Bineîn∞eles, doamna Lovinescu s-a sup¶rat - în acea zi, 
în urm¶toarea mi-a ∞inut acela§i discurs, cu acelea§i 
argumente; în a treia la fel, în a patra, în a cincea... 

Dar Liiceanu lucra nu doar prin Monica Lovinescu de la 
Paris, ci §i prin Gabriela Adame§teanu de la 22. Telefon de 
la Bucure§ti : 

«B¶i», începe, delicat, romanciera, «Gabriel nu te mai 
public¶ - n-ai respectat clauzele !» 

«Clauzele ?», m¶ mir eu. «Care ? Cele pe care nu le-a 
respectat el? Dar el mi-a promis, sub semn¶tur¶, c¶-mi 
public¶ patru titluri pe an - în 1990 mi-a scos dou¶, în ‘91 un 
singur volum». 

«Aiurea, sub-semn¶tur¶ !» pufne§te în rîs. «Eu nu §tiu ce 
tot zici tu de patru pe an, el zice c¶ n-ai respectat clauzele -
dar mai bine-ai vorbi cu el...» - §i Gabriela Adame§teanu, 
pretextînd c¶ e chemat¶ pe alt¶ linie, închide telefonul. 

Pe de alt¶ parte, m¶tu§a Anei de la Bucure§ti, împuter-
nicita mea, vreme de un an încheiat a tot încercat s¶ obtin¶ 
audien∞¶ la Liiceanu §i n-a reu§it. ïntr-o zi s-a dus direct, a 
intrat neanun∞at¶ în biroul lui M¶rculescu (se cuno§teau, 
doar “f¶cuser¶” împreun¶ trei volume de-ale mele) §i l-a 
întrebat ce se mai aude cu Scrisorile - trebuiau s¶ apar¶ cu 
un an în urm¶. M¶rculescu i-a r¶spuns c¶ n-au ap¶rut, n-au 
s¶ apar¶; ca §i Articolele. M¶tu§a Anei a spus c¶, în acest 
caz, s¶-i restituie dactilogramele. M¶rculescu s-a mirat 
foarte: cum o s¶-i restituie dactilogramele ? - sunt proprieta-
tea Editurii Humanitas ! Dar Humanitas nu le mai public¶... 

«Dar asta nu înseamn¶ c¶ Goma poate s¶ le predea altei 
edituri, pîn¶ nu expir¶ contractul cu noi - altfel îl d¶m în 
judecat¶ !» 
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ïnainte de a fi înv¶∞at s¶ se §tearg¶ la gur¶ dup¶ atîtea 
neadev¶ruri spuse, promovate, publicate pe timpul lui 
Ceau§escu la editura lui Preda, dup¶ atîta c¶cat mîncat pe 
furi§, cu capul b¶gat în dulapul C¶r∞ii Române§ti, rezistentul 
poet M¶rculescu - frate cu cealalt¶... rezisten∞¶... - înv¶∞ase 
s¶-i amenin∞e pe autori cu datul în judecat¶! 

ïntr-o zi Ana se întoarce de la slujb¶, furioas¶: vorbise la 
telefon cu m¶tu§a ei, care-i relatase urm¶toarele: 

Cu cîteva zile în urm¶ fusese convocat¶ la editur¶ de 
Liiceanu, prin secretar¶, fire§te: «Domnul Director dore§te 
s¶ v¶ vad¶ într-o chestiune de mare importan∞¶ §i extrem¶ 
urgen∞¶». S-a prezentat cînd i s-a indicat, a a§teptat vreo 
jum¶tate de or¶, dup¶ care o femeie a întrebat-o dac¶ ea e 
cutare; aflînd c¶ da, i-a pus în bra∞e un teanc de manuscrise 
§i a anun∞at-o: 

«La cererea autorului, contractul cu noi a fost reziliat.» 
«Dar autorul nu §tie nimic, de unde: “la cererea autoru-

lui”? £i cum a∞i reziliat contractul, cînd cu mine a fost 
încheiat, eu sunt împuternicita lui Paul Goma... ?» 

«Eu nu §tiu ce tot vorbi∞i - vorbi∞i cu domnul Liiceanu, 
dar s¶ §ti∞i c¶ dînsu-i cam tot timpul plecat»… 

Ce bun¶-i o ardeleanc¶ (ori asimilat¶) la casa omului: 
explic¶ limpede - cît de cam plecat tot timpul e domnul 
Liiceanu. 

Mi-a c¶zut foarte r¶u “rezilierea” - a§a se chema acum -
de§i fusesem temeinic preg¶tit, pe de o parte de absen∞a lui 
Liiceanu (de la Bucure§tiul m¶tu§ii Anei; de la Parisul meu), 
pe de alta de prezen∞a alternat¶, ai fi zis : preparat¶ pe tabla 
de §ah de ¢epeneag, a Gabrielei Adame§teanu §i a Monic¶i 
Lovinescu. Fire§te, era mînia prim¶: fusesem respins de 
editur¶ cu un termen consacrat : “Mi se puseser¶ manu-
scrisele în bra∞e” - dar nu mai pu∞in r¶v¶§itoare fiind mînia-
secund¶: deci a§a se rezolv¶ litigiile între editor §i autor - în 
România post-ceau§ist¶ ! ïntre, hai s¶ spun: amici, dac¶ nu 
prieteni... Ca un piron ruginit r¶mînea la§a (dar ce abil¶ ! - se 
v¶zuse de-aici) manevr¶ a lui Liiceanu, f¶cut¶ cu mîinile 
albe ale Gabrielei §i ale Monic¶i... 

Mai mult decît mine - sau mai vizibil - suferea Ana. 
«Nu-n∞eleg, nu-n∞eleg, nu-n∞eleg ! ïl las deoparte pe 

Liiceanu: nu ni s-a lipit niciodat¶ de inim¶, ba chiar bunele-
rela∞ii cîte au fost erau, v¶dit, împotriva naturii - dar 
Gabriela? De ce a acceptat s¶ se lase manipulat¶, murd¶rit¶, 
folosit¶? Nu ∞i-am mai spus, ca s¶ nu te am¶r¶sc : §tii ce bun¶ 
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prieten¶ era, înainte cu Lulu, i-a dat ore de englez¶ - de unde 
pîn¶ acum vreo dou¶ luni era mereu în vizit¶, îi telefona 
zilnic, dintr-o dat¶ a devenit... foarte ocupat¶, la telefon îi 
r¶spundea scurt, agasat¶... Bine, Gabriela trebuie s¶-§i 
p¶streze scaunul de §ef al 22-lui, asta depinzînd de Liiceanu, 
de Brucan, de Petre Roman - dar Monica? Pe ea chiar n-o-
n∞eleg ! Nu m¶ întreb care-i va fi interesul s¶-l împing¶ 
pe Berindei ca agent preparator de teren - sunt convins¶ c¶ 
nu exist¶ a§a ceva - atunci care-i impulsul?Ce-o împinge s¶ 
ia neap¶rat partea cuiva, într-un diferend care nu pune în 
pericol prietenia dintre noi §i ei, ci doar rela∞iile dintre tine §i 
Liiceanu ?» 

A§a am trecut în anul 1992. 
Pe atunci Mihai Botez nu era ceea ce a devenit (sau: înc¶ 

nu se §tia cine-i, cu adev¶rat) - într-o c¶l¶torie la Paris le-am 
cunoscut pe mama §i pe sora lui, Viorica. Aflînd Viorica 
(Oancea) c¶ Liiceanu îmi respinsese manuscrisele, s-a ar¶tat 
interesat¶ mai ales de Scrisori §i de Articole. Nici o dificul-
tate, dactilogramele se aflau la m¶tu§a Anei - i le-a dus. 

Dup¶ entuziasmul-prim (recunosc : crezusem în §ansa 
celei de a doua încerc¶ri - cum s¶ nu cred dac¶ editor-redac-
tor era sora lui Mihai Botez ?), a venit jum¶tate de deziluzie: 
Litera nu putea publica Scrisorile... (promiseser¶, prin 
Florin Ardelean, cei de la Familia din Oradea s¶ le tip¶-
reasc¶) - îns¶ din Butelii aruncate în mare (articolele) ar 
putea scoate patru volume într-un an (a cîte 250-300 de 
pagini fiecare). 

Neavînd ce face - am acceptat. Dar vorba celuia : înca-
sez palme, îns¶ vreau s¶ §tiu pentru ce (Nene Iancule)? 
Pentru-de-ce Scrisorile - abia o treime, ca volum, din 
Butelii... - nu puteau fi publicate nici la Litera? 

De fiecare dat¶ Viorica mi-a promis c¶-mi spune ea -
alt¶dat¶... Oricît n-a§ fi vrut s¶ cred (cum ar vrea s¶ cread¶ 
so∞ul ce afl¶ §i tot afl¶ c¶ soa∞a e-o curv¶) ceea ce sim∞isem 
fals, dintru început, la Liiceanu - am fost obligat, în peste doi 
ani (1990, 1991 - acum fiind în 1992) s¶ accept c¶ era înscris 
într-un context de ostilitate general¶: nu se voia/dorea ca 
anume scrieri ale mele s¶ vad¶ tiparul românesc. R¶mînea ca 
o c¶pu§¶ “motivul” (care nu merita ghilimelele deriziunii, 
pentru c¶ era - culmea! - adev¶rat) : 

Bine-bine, dar, chiar dac¶ tot comuni§tii se afl¶ la 
putere, pe aici a curs sîngele celor din decembrie ‘89 ! - în 
acest caz, cine sunt cei care nu (se) vor ca m¶rturii precum 
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Culoarea curcubeului, acum Scrisori (între)deschise, s¶ 
ajung¶ sub ochii «maselor largi de cititori» ? - fiindc¶, e cert: 
cenzura comunist¶ §i cenzorii ei nu mai func∞ioneaz¶... 

Da: cenzura comunist¶ nu mai func∞iona - cinstit¶ în 
necinstea ei - atunci care era cenzura (necomunist¶) care 
folosea limbajul §i metodele comunistei, dar nu-§i declina 
identitatea ? Cine, dintre oamenii care au un prenume, un 
nume (chiar §i pseudonume !) se temea(u) de c¶r∞ile mele 
publicate în române§te? Iliescu, Roman, M¶gureanu, Ple§i∞¶, 
Burtic¶ §i al∞i tovar¶§i, dar pe de o parte ace§tia nu mai aveau 
puterea dinainte de decembrie ‘89 ; pe de alta, dac¶ ar avea 
puterea de a-mi interzice editarea c¶r∞ilor, ar face-o... 
ca-nainte: brutal-bol§eviceste, dar anun∞înd culoarea! 
Adev¶rat: nici în ‘67, în ‘68, în ‘69, cînd mi se respingea 
repetat Ostinato, confra∞ii nu se pierdeau cu... solidaritatea -
cei mai “prieteno§i” m¶ sf¶tuiau : «Scrie §i tu altceva...»; nici 
cînd, în ‘70, am fost total interzis, n-au suferit colegii, cei 
mai apropia∞i f¶ceau: «Dac¶ §i tu...» - în sensul c¶ am avut 
ce-am c¶utat cu lumînarea, de ce m¶ plîng... ? 

Nu, nu; nu-mi intra în cap - pentru c¶ nu-mi intra în 
inim¶. 

ïn vara anului 1992 - tocmai primisem premiul Uniunii 
Scriitorilor de la Bucure§ti §i pe cel al Uniunii Scriitorilor de 
la Chi§in¶u cînd aflu din presa româneasc¶: Editura 
Humanitas a trimis la topit, la fabrica Bu§teni, “vagoane 
întregi cu c¶r∞i” - printre ele §i Culorile (pluralul gre§it al 
editurii) curcubeului, Cutremurul oamenilor ‘77. 

Ce s¶ fac: s¶ cred? ïmi era antipatic Liiceanu, dar asta 
era o percep∞ie personal¶, subiectiv¶. C¶ îmi f¶cuse “figuri” 
- da, îns¶ de aici pm¶ la distrugerea unei c¶r∞i... - chiar dac¶
de la bun început îi fusese tulbure atitudinea cînd îl întrebam 
de ce scriau cum scriau cronicarii? 

Cîteva s¶pt¶mîni am t¶cut, nici Anei nu i-am spus ce 
citisem la gazet¶. Iar Monicilor nu le puteam comunica a§a-
ceva: i-a§ fi r¶nit de moarte, chiar de-a§ fi luat precau∞ia de 
a face o introducere în genul: 

«Românii ¶§tia, pun pe hîrtie ce le vine la gur¶ -
asculta∞i ultima n¶scocire...». 

Dar iat¶ c¶ aceea§i §tire - v¶dit, nu citat din vreun ziar -
se repet¶, se îmbog¶∞e§te: Liiceanu a trimis la topit §i c¶r∞i de 
Cioran, de Ierunca... 

Aveam un pretext s¶ încep vorba - i-am telefonat 
Monic¶i Lovinescu : 
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«A∞i auzit ultimul banc cu Liiceanu ?», m-am crezut eu 
comic. «Cic¶ ar fi trimis la topit vagoane cu c¶r∞i de Cioran, 
de Ierunca, de mine - sunt eu sup¶rat pe Liiceanu, dar 
zvonul e o infamie...» 

Monica începuse a vorbi, f¶r¶ ca eu s¶ fi terminat ce 
aveam de spus - a§a c¶ n-am înregistrat decît: 

«...e§ti în bun¶ companie...” 
Ce oi fi crezut eu atunci, nu §tiu, probabil c¶ nu voi fi 

fost suficient de explicit - am dat s-o iau de la cap¶t, Monica 
m-a oprit: 

«Ai mai spus asta - s¶racul Gabriel, n-are spa∞iu de 
depozitare, ∞i-am mai explicat eu, a§a c¶ a fost silit s¶ trimit¶ 
la topit...» 

Am r¶mas f¶r¶ glas. Monica zicea înainte ce va fi zis, 
n-o mai auzeam. Deci e adev¶rat, deci e adev¶rat, deci e 
adev¶rat... 

«Ce-i adev¶rat ?» - de data aceea am înregistrat-o. 
«C¶ mi-a trimis cartea la topit - credeam c¶ sunt vorbe 

r¶uvoitoare...» 
Am auzit, din Monica: 
«…nu-i adev¶rat §i nu-n∞eleg de ce te superi - uite, 

Cioran nu s-a sup¶rat, nici Virgil, ∞i-am spus c¶ e§ti în bun¶ 
companie, de ce te superi?» 

Am min∞it, spunînd c¶ sunt obligat s¶ încetez convor-
birea telefonic¶, m-am scuzat, am salutat, am închis... 

Aveam nevoie de aer. £i de timp în care s¶... respir. 
Am telefonat mai tîrziu. ïmi fabricasem o explica∞ie: 

Monica încercase s¶ r¶spund¶ cu o glum¶ la gluma îndoiel-
nic¶ a mea! ïncep: 

«A∞i auzit ultimul banc cu Liiceanu? Cic¶ ar fi...» 
«Nu-i adev¶rat !», a strigat Monica. 
«Ce nu-i adev¶rat, doamn¶ Lovinescu ?» 
«Nimic nu-i adev¶rat !» 
Dup¶ o pauz¶ am reluat: 
«S-o lu¶m altfel: a∞i spus c¶ domnul Ierunca nu s-a 

sup¶rat c¶ Liiceanu i-a trimis c¶r∞i la topit - nu cumva s-a 
bucurat? Nu cumva i-a mul∞umit c¶ i-a distrus c¶r∞ile ?» 

«Nu-i adev¶rat !!» a strigat iar Monica. «N-a distrus 
nimic, a fost silit s¶ trimit¶ la topit...» 

«Nu-i acela§i lucru? A trimite la topit nu înseamn¶ deloc 
a le trimite la bibliotecile §colare. La nevoie, a§a poate s¶ 
explice un director de depozit - c¶ trimiterea la topit nu e 
distrugere - dar nu un scriitor... » 
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«Crezi c¶ lui nu i s-a rupt inima cînd le-a trimis ?» 
«Nu m¶ gîndeam la Liiceanu, m¶ gîndeam la dumnea-

voastr¶». 
«La mine? Dar mie nu mi-a dis’... Mie nu mi-a trimis 

nici o carte !» 
«£i eu care credeam c¶ un scriitor este scriitor pentru 

faptul c¶ sufer¶ atunci cînd c¶r∞ile, în general, sunt distruse» 
«Dar ∞i-am mai spus, omul lui Dumnezeu: n-a distrus 

nimic !» 
«A§a spuneau comuni§tii - nu c¶ îi trimit pe oameni la 

închisoare, la Canal - ci la reeducare-prin-munc¶.» 
«Mul∞umesc pentru compara∞ie !” 
«Nu eu am f¶cut apropierea, dumneavoastr¶ v-a∞i 

apropiat de un distrug¶tor de c¶r∞i §i v-a∞i îndep¶rtat de 
victim¶, un autor ale c¶rui c¶r∞i au fost distruse...» 

«Dar ∞i-am spus c¶ Cioran nu s-a sup¶rat, Virgil nu s-a 
sup¶rat, ce mai vrei? Z¶u dac¶ te în∞eleg - te superi din 
senin...» 

Am l¶sat-o moart¶. 
De acea dat¶ i-am spus Anei ce citisem în ziare, c¶ 

Liiceanu trimisese la topit Culoarea curcubeului... Ana a 
început s¶ rîd¶ în hohote: 

«ïn sfîr§it ! Cam tîrziu - dar vorba ta : mai bine mai 
tîrziu decît mai niciodat¶! Mi-a spus Lulu c¶ §tia de cîteva 
luni de la Tia £erb¶nescu - dar n-am vrut s¶ te mai am¶r¶sc... 
Monica ce zice? “Nu-i adev¶rat !”?» 

«ïhîm». 
«Nu pretinde c¶ bietul Gabriel, prin acest act, ∞i-a f¶cut 

un imens bine? Un serviciu, cum se spune pe-acolo?» 
«Nu, asta nu... Dar Liiceanu a trimis la topit §i c¶r∞i de 

Cioran, de Ierunca...» 
«A trimis loturi nevîndute din a nu §tiu cîta edi∞ie -

or, ∞ie nici pe prima nu ∞i-a distribuit-o» 
Am r¶mas pe gînduri. Nu m¶ gîndisem la acest 

“am¶nunt”. 
A doua zi am întrebat-o pe Monica: ce titluri ale lui 

Virgil fuseser¶... trimise ? Monica a remarcat ezitarea, 
evitarea - a r¶spuns cu voie bun¶: 

«O parte din al treilea tiraj - dac¶ nu se vindea... Cînd 
∞i-am spus c¶ risc¶m s¶-i sufoc¶m pe bie∞ii cititori...» 

Am întrebat dac¶ din Cioran tot din suplimente de tiraj: 
tot. Eu: 

«De§i mi-a∞i recomandat s¶ m¶ bucur de companie - nu 
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m¶ bucur deloc: o carte distrus¶ e o carte distrus¶, oricîte 
tumbe stilistice am executa - dar chiar a§a stînd lucrurile: nu 
intru în categoria lui Cioran §i a lui Ierunca : volumul meu 
Culoarea curcubeului nu a fost tras în tirajul ini∞ial de 80 
000, cît zicea contractul…» 

«Nu-i adev¶rat !» 
«...ci în vreo 15 000...» 
«Nu-i adev¶rat! Vrei s¶ spui: 150000 ! Iar îl vorbe§ti 

de r¶u !» 
«Era∞i de fa∞¶, la Aix-en-Provence, cînd mi-a explicat c¶ 

volumul a fost dat la Arta Grafic¶, acolo n-au avut suficient¶ 
hîrtie §i s-au oprit în jur de 15 000 - acum îl citez pe 
Liiceanu: “Cum m¶-întorc la Bucure§ti, cum dau la alt¶ 
tipografie”»... 

«Ei, vezi? L-a dat !» 
«Nu numai c¶ nu l-a dat (eram în octombrie), dar cele 

15 000 de exemplare trase de Arta Grafic¶, cu patru luni 
înainte - aten∞ie: înainte de mineriad¶ - n-au fost distribuite, 
ci adunate-adunate, b¶gate în depo’...» 

«Nu-i adev¶rat! Ai ce ai cu bietul Gabriel !» 
«Dumneavoastr¶ n-a∞i avea dac¶ v-ar fi tras din Unde 

scurte 20 000 în loc de 200 000 ? Dac¶ ar fi distribuit în 
Bucure§ti vreo mie de exemplare, nici unul în provincie? 
Dac¶ le-ar fi retras pe toate de pe pia∞¶, le-ar fi b¶gat în 
depozite, iar de acolo direct la topit ?» 

«Nu-i adev¶rat! Gabriel nu poate face una ca asta! ïi 
por∞i pic¶ fiindc¶ n-a scris despre dumneata în Jurnalul de 
la P¶ltini§! £i pentru c¶ nu ∞i-a editat cîte zece volume pe an 
- nu m¶ a§teptam la a§a ceva de la dumneata !» - mi-a închis
telefonul în nas. 

Mult¶ vreme nu ne-am mai telefonat - orice-am fi f¶cut, 
tot la Liiceanu §i la topitul c¶r∞ilor ajungeam. Ciudat: pe 
m¶sur¶ ce trecea timpul, Monica accepta tot mai pu∞in, mai 
pu∞ine din faptele mucenicului Gabriel - ajunsese s¶ nege 
chiar trimiterea la topit a c¶r∞ilor de Cioran §i de Ierunca. 

Peste cîteva luni bune am reu§it s¶ rostesc urm¶toarele 
(m¶ întreb acum: de ce n-am scris pe hîrtie toate acestea: 
n-am mai fi pierdut timpul cu telefoanele, iar acum ar exista 
negru pe alb, în volumul de Scrisori întredeschise, textul 
adresat Monic¶i Lovinescu) : 

1. Liiceanu, “cel care nu poate face una ca asta” - a§a,
neputînd, a f¶cut: a trimis la topit c¶r∞i. 

2. Liiceanu, intelectual român, editor în România, ∞ar¶
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f¶r¶ c¶r∞i, trimite la topit ,,suplimente de tiraj” - fie c¶ citi-
torii nu mai cump¶r¶ în acel moment, fie c¶ el nu are spa∞iu 
de depozitare... Dar Liiceanu are sau ba sf¶tuitori? Aceia ar 
trebui s¶-l sf¶tuiasc¶ (fiindc¶ el, v¶dit, nu §tie) s¶ cedeze, cu 
un leu exemplarul, vînz¶torilor de strad¶ §i/ori s¶ d¶ruiasc¶ 
volumele “nevîndute” - de Cioran, de Ierunca - bibliote-
cilor, mai cu seam¶ celor din Basarabia §i din Bucovina 
lipsite de carte româneasc¶ (aici Monica Lovinescu a f¶cut 
o remarc¶ dintre cele mai în∞elepte: «Dar nu-∞i dai seama cît 
ar costa transportul pîn¶-n Basarabia dumitale ?»). 

3. ïntre Ierunca §i Cioran, pe de o parte, §i mine, pe de
alta, exist¶ o deosebire de... statut: lor Liiceanu le-a distrus 
suplimente de tiraj - nu ca mie, tirajul ini∞ial (§i acela 
diminuat la sub un sfert, nici el distribuit, din depozit 
trimis la topit). 

Totul s-a desf¶§urat pe felii, cu h¶r∞uieli, cu diversiuni, 
cu nega∞ii-ini∞iale din partea Doamnei Lovinescu. La un 
moment dat, a spus ce mai spusese: 

«£tii c¶ e§ti modest? Vas¶zic¶ Cioran nu se sup¶r¶, 
Virgil nu se sup¶r¶ - te g¶se§ti dumneata s¶ te superi...» 

La acestea am zis : 
«Foarte r¶u c¶ nu se sup¶r¶! E vorba de carte, nu de 

oaie!» 
«De ce s¶ se supere ?», a f¶cut Monica. «Ei nu sunt ca 

dumneata!» 
«Foarte r¶u c¶ nu sunt ca mine», am riscat imodestia. 

«Au fost distruse c¶r∞i - nu doar cartea mea !» 
ïn 1933 mi-a ap¶rut la Litera o bro§uric¶ de 100 de pagi-

ni (din totalul de peste 1 000), f¶r¶ indica∞ie: este volum 
autonom? Definitiv ? Primul dintr-o serie? Cum fusese 
f¶cut¶ selec∞ia (ordonat¶ cronologic, începînd din 1972) ? 
De ce se afl¶ numai texte din jurul anului 1986 - §i mai ales: 
de ce titlul volumului Amnezia la români (pe cotor scriind 
cite∞: Amnezie...), cînd articolul astfel intitulat nu figureaz¶ 
în “selec∞ie” ? 

R¶spunsurile la aceste întreb¶ri naive (întreb¶ri de 
autor...) au venit abia cînd am observat c¶ “redactor de carte” 
este Ioana Pârvulescu, amic¶ intim¶ a lui Manolescu - de alt-
fel, dup¶ isprava editorial¶, va trece la România literar¶, 
unde va redacta note exact în spiritul volumului de la Litera: 
ilogice, agramate, inutile, adeseori anonime, cu multe flori-
cele. Amnezia... a ap¶rut în 1993, cu toate c¶ scrie: 1992... 

Tot în 1993 a ap¶rut la Biblioteca Familia din Oradea 
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Culoarea curcubeului - Cutremurul oamenilor ‘77, edi∞ie 
(o consider întîia) îngrijit¶ de Florin Ardelean. Am fost §i am 
r¶mas impresionat de c¶ldura, de în∞elegerea - §i de riscu-
rile! - cu care m-au primit, dintre scriitori colegi din 
România, doar tinerii: cei de la Apostrof (pentru nou¶ 
luni...), cei de la Familia, cei de la Vatra, cei de la Timpul 
din Ia§i, precum §i independen∞i ca Laszlo Alexandru din 
Cluj. Cu ace§tia am verificat o mai veche observa∞ie f¶cut¶ 
în închisoare (pus¶ pe hîrtie în Gherla) : cei mai mul∞i dintre 
tineri sunt morali; adul∞ii avînd aceast¶ rar¶ calitate sunt; 
negre§it, tineri suflete§te (altfel nu se poate!). Desigur, 
calit¶∞ile de inim¶ nu ajung pentru a tip¶ri o carte, pentru a o 
difuza - pentru a o “∞ine”... Din pricina violentelor mele lu¶ri 
de pozi∞ie împotriva unor fal§i directori de con§tiin∞¶ (în 
onestitatea unora crezusem §i eu - pîn¶ în decembrie ‘89), 
începînd cu 1993 nu mi s-a tip¶rit nici o carte din cele încre-
din∞ate cu ani în urm¶ editurilor consacrate : ïn Cerc 
continua s¶ fie... pierdut¶ de Junimea de la Iasi, Gard¶ 
invers¶ continua s¶... nu fie editat¶ de Scrisul Românesc al 
lui Sorescu, de§i avusesem §palturile în toamna lui ‘90 (peste 
pu∞in timp avream s¶ aflu c¶ Marin, conoltenetele lui 
Liiceanu, îmi distrusese §i el plumburile romanului, astfel 
în∞elegînd s¶ dea examen de admitere la ministeriatul 
Culturii) ; Patru dialoguri - cu Florin Ardelean, Ruxandra 
Cesereanu, Al. Cistelecan si M.C. Oros, prezentat Editurii 
Echinox în prim¶vara lui ‘91 la sugestia directorului Marian 
Papahagi, continua - continu¶ §i în momentul de fa∞¶ s¶ nu 
dea semne de viat¶... 

Prin luna februarie 1993, Gabriela Adame§teanu, care 
demulti§or r¶rise, apoi încetase cu totul rela∞iile de prietenie 
cu Luiza N¶vodaru, m¶tu§a Anei (nu mai avea nevoie s¶ 
înve∞e engleza - nici franceza, se descurca foarte bine în 
române§te - îi telefoneaz¶ în plin¶ noapte, întrebînd-o dac¶-
i adev¶rat ce se zvone§te, anume: 

«Paul î§i scoate edi∞ia a doua la Culorile... într-o editur¶ 
de care nu §tie nimeni, din Arad ori din Satu-Mare...?» 

Luiza se arat¶ mirat¶ c¶ vorbe§te de zvonuri, doar ea 
îns¶§i îi spusese Gabrielei în mai multe rînduri, “pe cînd ne 
vizitam”..., de inten∞ie - asta fiind una, a doua: 

«Nu este a doua edi∞ie, ci adev¶rata - cea de la 
Humanitas fiind incomplet tras¶, incomplet distribuit¶, apoi, 
din depozit, trimis¶ la topit, la fabrica de hîrtie Bu§teni...» 

Gabriela Adame§teanu s-a aricit, a anun∞at-o pe Luiza 
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N¶vodaru c¶ ea nu-i permite s¶-i aduc¶ asemenea acuza∞ii lui 
Liiceanu, care este “un intelectual ales §i s-a purtat totdea-
una corect cu Paul”. 

Luiza a replicat: 
«Ai g¶sit cui s¶-i spui cît de corect s-a purtat Liiceanu cu 

Paul!» 
A vrut s¶ încheie discu∞ia aici - îns¶ a auzit în receptor 

cum cineva îi §optea Gabrielei : 
«ïntreb-o în ce tiraj?, în cîte exemplare o scoate 

Oradea?!» (cel¶lalt §tia c¶ la Oradea urmeaz¶ s¶ fie editat¶, 
nu la Arad, nici la Satu-Mare), iar Gabriela a repetat, tare, 
întrebarea. Apoi vocea: «ïntreab-o prin ce re∞ea are s¶ fie 
difuzat¶!», Gabriela s-a executat, Luiza a r¶spuns c¶ nu §tie. 

Gabriela Adame§teanu, prieten¶ a mea de peste dou¶ 
decenii - §i prieten¶ §i cu Luiza N¶vodaru - a început s¶ rîd¶: 

«Dou¶zeci de mii de exemplare, f¶r¶ o re∞ea de 
distribu∞ie serioas¶, cunoscut¶ - dar unde se treze§te Paul?» 
(subl. mea), apoi, dup¶ alt schimb de §oapte cu nev¶zutul : 
«¢i-am mai spus (neadev¶rat: nu-i mai spusese niciodat¶ -
nota mea) : c¶r∞ile lui Paul nu se mai cer pe pia∞¶, a fost la 
început o curiozitate, dar...» - s-a oprit. 

Editor novice (ca de altfel to∞i de la revista Familia), 
Florin Ardelean a început a se interesa de posibilit¶∞ile de 
distribuire a c¶r∞ii. Mi-a relatat în scrisori cum anume a fost 
primit: telefona la sec∞iile jude∞ene, cerea s¶ vorbeasc¶ cu 
§eful, cu mici deosebiri “dialogul” suna astfel: 

«Alo ! Aici Florin Ardelean de la revista Familia din 
Oradea. Ne-am alc¶tuit o editur¶, Biblioteca Familia se 
nume§te §i suntem în curs de a scoate o carte de Paul Goma» 

«A, Goma. ™l cu... Zi-i mai departe, tovar¶§e!» (subl 
mea). 

«... ne-ar interesa s¶ ne spune∞i cîte exemplare a∞i putea 
difuza din Culoarea curcubeului...» 

«P¶i nu ∞i-am mai spus (§i ¶sta umbla cu ∞i-am-mai-
spus-ul) c¶ nu comand¶m nimic? Goma nu se vinde, avem 
destul în depozite §i nu se caut¶...» 

«Ce anume ave∞i de Goma §i nu se vinde ?» 
«P¶i... toate chestiile lui, de nu le cump¶r¶ nici dracu’!» 
«Noi scoatem Culoarea curcubeului, asta ne 

interesez¶.” 
«Nu ∞i-am mai spus? Zace nevîndut¶, la noi în 

depozit» 
«Mai ave∞i exemplare? Cîte ?» 
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«Nu §tiu, dar multe! Toate edi∞iile de le-a scos...» 
«Humanitas a scos o singur¶ edi∞ie, n-a distribuit-o, 

dup¶ doi ani a trimis-o la topit» 
«P¶i da, c¶ nu e spa∞iu» 
«£i cum r¶mîne cu edi∞ia asta, adev¶rat¶, din Goma, pe 

care o tip¶rim noi - chiar nu v¶ intereseaz¶ ?» 
«Nu, tovar¶§e, ∞i-am mai spus c¶ nu se cere. Nu-l 

iube§te cititorii». 
Cu excep∞ia celui de la Sibiu (un sas, Ungar), nici unul 

dintre tovar¶§ii cu distribu∞ia n-a vrut s¶-§i spun¶ numele: 
«Ce te-ntereseaz¶ numele - vrei s¶ faci reclama∞ie? F¶, 

tot la noi vine pentru rezolvare !» 
La “noi” - care “noi? - ei-ii seci ? 
Am avut timp s¶ m¶ întreb - pentru a nu §tiu cîta oar¶: 

de ce - §i pe cine - deranjeaz¶ Culoarea curcubeului? Pe 
cine - §i de ce deranjeaz¶ aceast¶ carte §i nu altele, mai 
“dure” : Gherla, Patimile dup¶ Pite§ti, Soldatul cîinelui ? 

O iau de la cap¶t: în fruntea listei “sup¶ra∞ilor” se afl¶ -
cum altfel? Puterea terorist¶, poli∞ieneasc¶: Securitatea. 
Securitatea, nu “fosta Securitate”, cum o alint¶ §i 
Adame§teanu §i M¶l¶ncioiu §i Blandiana §i toat¶ intelectua-
litatea curat¶. Numai c¶ Securitatea este vizat¶, ve§tejit¶, 
afurisit¶ în toate c¶r∞ile mele - §i nu doar în ale mele! - de ce 
s-ar ofusca taman din oricina Culorii... ? R¶spuns provi-
zoriu: nu Securitatea este la originea execut¶rii (prin 
nedistribuire, topire) Culorii curcubeului, scoas¶ în iunie 
1990 la Humanitas. 

Puterea politic¶ (“tovar¶§ii în civil”, nu “fo§tii tovar¶§i”, 
nici “fo§tii civili”)? Aici exist¶ dou¶ categorii: Puterea-
putere §i Opozi∞ia. (fiindc¶, dac¶ te ui∞i la numitul 
Câmpeanu...). ïns¶ chiar avîndu-i în vedere pe tic¶lo§i dove-
di∞i ca Iliescu, Roman, Mar∞ian, Voican (§i al∞i daniosifi); 
chiar dac¶ pentru întîia oar¶ apare în tip¶riturile din 
România (iunie ‘90) informa∞ia potrivit c¶reia Iliescu, 
Burtic¶, Mar∞ian sunt implica∞i direct în campania de exma-
tricul¶ri ale studen∞ilor nearesta∞i dup¶ Revolu∞ia Maghiar¶ 
din 1956... (iar toate acestea se afl¶ în Culoarea...). S¶ fie 
oare de conceput ca oamenii politici de prim rang s¶ se fi 
preocupat de o oarecare carte, în chiar acea perioad¶ cînd 
erau ocupa∞i cu provoc¶rile de tulbur¶ri antimaghiare, cu 
alegerile din 20 mai, §i, dup¶, contestarea vehement¶ a 
incorectitudinii electorale ? 

De§i nu este exclus ca “intelectualul” echipei esoterico-
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kremlineze, Clitorelu’ Voican-Sturdza, s¶ fi g¶sit timp chiar 
§i pentru a§a ceva... 

Avansez o ipotez¶, asumîndu-mi riscul de a gre§i, deci 
de a-i calomnia pe dragii mei colegi de genera∞ie - §i, 
desigur, de breasl¶... : Cei-buni - pe care eu îi atacasem ca 
ne-buni, ca fal§i, ca tr¶d¶tori ai misiunii lor: Manolescu, 
Liiceanu, Ple§u, f¶r¶ a (mai) fi prieteni, f¶r¶ s¶ fie nevoie s¶ 
se întîlneasc¶ la drum-de-sear¶, în scop de complot odios, 
g¶sindu-se pe aceea§i lungime de und¶ în iritarea, în mînia 
lor provocat¶ de, nu atît repro§urile, cît de “demascarea” lor 
(ca ni§te colabora∞ioni§ti - fiindc¶ cine nu se opune: 
consimte §i, prin absen∞a al¶turi de adev¶r, î§i semnaleaz¶ 
prezen∞a la cizma minciunii), s-a gîndit fiecare cum ar face 
ca s¶-mi închid¶ gura. 

Cum se închide gura unui scriitor? O, atît de u§or, de 
simplu - în aceasta comuni§tii le fuseser¶ excelen∞i profe-
sori, iar scriitorii adev¶ra∞i avuseser¶ timp, din 1977, dela 
“desfiin∞area cenzurii”, s¶ o exercite ei, cumplit. de eficace, 
pentru c¶ func∞iona prin §antajul (mai mult sau mai pu∞in 
sentimental) exercitat asupra nefericitului de “confrate” : 
prin nepublicarea lui! Astfel, f¶r¶ a face valuri, f¶r¶ “a l¶sa 
ceva la mîn¶”, editurile c¶rora le încredin∞asem manuscrise 
m¶car jum¶tate din ele fiind predate nu doar “la cererea”, ci 
de-a dreptul la milogeala directorilor (Sorescu “solicitînd” 
Gard¶ invers¶) - au tot amînat editarea, neezitînd s¶ 
provoace legitima ner¶bdare, nemul∞umire de autor, pentru a 
avea pretext de a spune c¶ s-a rupt “colaborarea” din ini∞ia-
tiva mea! (Iar dac¶ nu mi le-am retras eu, cu mîna mea, mi 
le-a retras... Liiceanu - cu mîna lui Sorin M¶rculescu...). 

Ce s-a întîmplat cu Scrisorile §i cu Articolele de la 
Humanitas de Liiceanu sugerate, solicitate ? Ce s-a întîmplat 
cu acelea§i Scrisori §i Articole, §i ele solicitate - de Viorica 
Oancea ? Pe primele n-a putut s¶ le editeze, mi le-a pus în 
bra∞e (§i ea) ; Articolele, în schimb, le-a ∞inut; le-a blocat; 
le-a b¶tut în cuie - acolo, ca s¶ le fac¶ harcea-parcea, s¶ 
scoat¶, la futu-i m¶-sa, cîte-o ciosvîrt¶, din an în Pa§te... M¶ 
p¶zesc ca de foc (§i cît pot) s¶ nu v¶d comploturi împotriv¶-
mi - dar nu m¶ pot împiedica s¶ observ anume “conexiuni” : 
la volte-face a lui Liiceanu se poate explica §i prin îndatora-
rea lui fa∞¶ de Brucan ; §i prin “contractul” încheiat cu Petre 
Roman în chestiunea “mo§teniri” Editurii Politice a lui 
tat’-su; §i prin prietenia lui, de nezdruncinat, ca s¶ spun a§a, 
cu figuri odioase ca Pl¶m¶deal¶, cu notorii colabora∞ioni§ti 
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de bun¶-familie ca Dinu C. Giurescu - §i nu în ultimul rînd, 
prin strania leg¶tur¶ cu M¶gureanu - de acord, nu este “omul 
lui M¶gureanu” - în acest caz de ce a ini∞iat §i a impus §i 
altora (Doinei Cornea, de pild¶) participarea la “dialogul” de 
la GDS (de împ¶care cu scîrbavnicul, criminalul organ)? 
ïncerc s¶ nu v¶d “mafii uneltitoare” - dar ce caut¶, ca redac-
tor de carte (la Amnezia cea masacrat¶ §i falsificat¶), Ioana 
Pârvulescu ? Accept : nu a cerut ea s¶-i fie încredin∞at 
manuscrisul Articolelor - îns¶ o dat¶ în mîinile ei, fata a 
lucrat în folosul lui... Manolescu, în asta, nici un dubiu; fac 
eforturi s¶ nu cad în delir de persecu∞ie - dar fapt este: cînd 
i-am încredin∞at Vioric¶i Oancea (la cererea ei !) Scrisorile 
si Articolele respinse de Liiceanu, eram bun prieten cu fra-
tele s¶u, Mihai Botez; nu am strict nici o vin¶ c¶ Botez 
s-a dovedit a fi §i el un fals - îns¶, cronologic, dup¶ ce încre-
din∞asem dactilogramele directoarei Literei. Fire§te, cînd am 
aflat c¶ Mihai Botez a acceptat s¶ intre în slujba lui Iliescu, 
nu mi-am ∞inut limba în buzunar, am spus ce cred despre 
astfel de oameni §i despre asemenea “op∞iuni”. Or, sora tot 
sor¶. Cum s¶ nu fie tentat¶ s¶ apere virginitatea fr¶∞iorului, 
m¶car dîndu-i cîte-un picior pe sub mas¶ “calomniatorului”? 

ïn continuare: ce s-a întîmplat cu Gard¶ invers¶? De ce 
romanul cer§it de Sorescu (acesta fiind cuvîntul) a fost §i el 
lichidat? Am mai spus, am s¶ mai spun: în primele zile dup¶ 
“revolu∞ie”, cine-§i face apari∞ia în carne §i-n oase la biroul 
Europei libere de la Paris? Merin Sorete ! ïnaintatorul pe 
brînci, prin §an∞uri, pîn¶ la 22 decembrie 89, cel ce se ducea 
pe furi§ la Monici, rugîndu-i s¶ nu-i spun¶ lui Goma c¶ a fost 
pe-aici ! Acela carele, în vara trecut¶, la Lyon, întrebat de 
jurnali§ti ce e cu d¶rîm¶rile din România, r¶spunsese cura-
jos-oltene§te: «D¶rîm¶rile au §i partea lor bun¶ - nu e dracul 
chiar atît de negru...» - ei bine, aceast¶ otreap¶, din pricina 
c¶reia avusesem discu∞ii aprinse cu Monicii de cînd fusesem 
întîia oar¶ în Franta - 1972 - are neru§inarea s¶-mi ias¶ înain-
te, cu bra∞ele deschise pe coridoarele Europei libere, de 
parc¶ ne-am fi v¶zut abia ieri! M-am oprit, m-am uitat 
înd¶r¶t, §i nev¶zînd pe nimeni, mi-am continuat drumul, f¶r¶ 
s¶-l iau în seam¶ pe Sorescu, r¶mas cu mîinile-ntinse §i cu 
lacrimile pe obraz (repet: cu lacrimile pe obraz) ; Monica 
Lovinescu - spre care m¶ îndreptasem, a început s¶ m¶ 
probozeasc¶ : de ce sunt atît de r¶u cu un poet atît de bun (!), 
care vine spre mine cu dragoste - iar eu m¶ prefac c¶ nu-l v¶d 
- «Ia te rog s¶-i dai mîna §i s¶-l îmbr¶∞i§ezi, c¶ n-o fi foc !»
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- la care eu am r¶spuns c¶ nu dau mîna, cu atît mai pu∞in
s¶-l îmbr¶∞i§ez pe un Marin C¶l¶torete, cel care trece drept 
vertical, pentru c¶ face plec¶ciunile c¶tre Ceau§escu numai 
la radio; cel care, ast¶-var¶, la Lyon... N-o mai lungesc: 
Monica nu s-a l¶sat pîn¶ nu i-am întins mîna lui Sorescu, iar 
acest ivan-de-oltean a profitat §i, în continuarea mi§c¶rii, 
m-a pupat pe gur¶, de parc¶ ar fi fost nepotul lui Brejnevete! 
A§adar îi dau - la insisten∞ele Monic¶i - Gard¶ invers¶, el 
îmi trimite §palturile - apoi t¶cere. Fa∞¶ de mine, pentru c¶ 
fa∞¶ de puterea lui Iliescu, prin Literatorul de Curte Nou¶, 
devenise grozav de locvace, în tandem cu Eugen Simion. Ce 
era s¶ fac eu - ca s¶ nu-mi “periclitez cartea”, vorba unei 
poete provinciale ? S¶ tac mîlc, s¶ nu auz¶ tovar¶§ul Sorescu 
ce-am zis de el? Bineîn∞eles, am scris, am zis tot r¶ul (în fine: 
o parte) pe care-l gîndeam de totdeauna, îns¶ acum, de cînd 
se întinsese, demn-pre§, sub gumarii proletarescului de 
Cotroceni... ïl în∞eleg pe Sorescu : eu s¶-l “înjur”, vorba pro-
tectoarei sale, Monica Lovinescu, iar el s¶ m¶ publice - “pe 
banii statului”, cum scria, indignat, el despre al∞ii, 
în Literatorul? Numai c¶... Dup¶ ce datorit¶ ei, Monic¶i 
Lovinescu (s-a observat, n-am spus: din cauza...), am cedat, 
dînd mîna cu Sorescu, l¶sîndu-m¶ §i pupat, i-am dat §i 
Gard¶ invers¶... ïn octombrie ‘90 primesc §palturile, îi 
comunic §i Doamnei Lovinescu bucuria. Surpriz¶: 

«Aaaa, publici la porcul de Sorescu ?» m¶ ia Monica la 
trei p¶ze§te - iar Virgil : 

«Cum, domnule, publici la porcu-¶la ? E-un porc, dom-
nule! Un mare porc, de parc¶ n-ar fi oltean de-al nostru !” 

ïn momentul în care (în scrisoarea c¶tre Liviu 
Antonesei, publicat¶ în Timpul) m-am plîns c¶, atît Liiceanu, 
cît §i Sorescu, îmi distruseser¶ cite o carte, Monica m-a 
aprobat zgomotos pentru “raderea” lui Sorescu, dar s-a 
sup¶rat c¶... îl b¶gasem “pe Gabriel în aceea§i oal¶ cu un 
individ ca Sorescu”. 

Nu s-a terminat: dup¶ ce Sorescu a distrus plumburile, 
am prezentat cartea la Univers (Mircea Martin inaugurase 
colec∞ia “Ithaca - Scriitori români din exil” cu Ostinato, 
avusese cuvinte bune despre mine, atît cu prilejul lans¶rii, cît 
§i într-un num¶r din Vatra.) Cum a primit aceast¶ ofert¶ 
delicatul, onestul Mircea Martin? Astfel: 

«Se spune c¶ Gard¶ invers¶ e în curs de apari∞ie 
altundeva...» 

ïn ce lume tr¶im? £i Mircea Martin ? Directorul Editurii 
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Univers avea o alt¶ porti∞¶ de sc¶pare: s¶ pretexteze c¶ nu 
are hirtie, c¶ starea financiar¶ a editurii este precar¶... - ar fi 
fost un argument, de§i neadev¶rat! 1) El a preferat Calea 
Balcaniei (în patruzeci de ani omul s-a dezb¶n¶∞enizat) : a 
dat un r¶spuns, (nu) îns¶ f¶r¶ a rosti cuvîntul, oferindu-i 
interlocutorului... decodificarea cu care s-a obi§nuit 
scriitorul român sub vremi... 

1) Mircea Martin a g¶sit, totu§i, o ie§ire onorabil¶ în 
chestiunea G¶rzii inverse, aceasta: «Soros a refuzat 
subven∞ia, deci nu-∞i putem edita cartea...». Ce bun, ce bun 
Soros la casa omului: d¶ nu numai bani, ci §i alibiuri (not¶ din 
4 aprilie 1996). 

R¶spunsurile primite de Florin Ardelean de la §efii 
jude∞eni ai difuz¶rii poart¶ marca Securit¶∞ii: indivizii 
fuseser¶, continuau s¶ fie securi§ti. ïns¶ nu ordinul, ca 
înainte, ci sugestia de a da aceste r¶spunsuri la acele întreb¶ri 
- dac¶ nu tr¶sne§te a obial¶ securist¶, adie a pantof de
director de con§tiin∞¶. 

Astfel b¶nuiesc a se fi încheiat Micu∞a Antant¶ : nu, 
Doamne-fere§te, împotriva nebunului de Ceau§escu §i a 
furiei sale distrug¶toare (doar nu erau pro§ti), ci ca acum, 
dup¶ 22 decembrie ‘89, cînd marii rezisten∞i precum 
Manolescu, Liiceanu, Blandiana, Sorin M¶rculescu au 
primit de la Brucan (loc∞iitorul lui Gogu) bilet de voie s¶ se 
exprime. £i se exprim¶! Cu cît acel individ fusese mai fricos, 
mai obedient, mai acomodant mai colabora∞ionist (dar nu la 
gazet¶ scriind de a dreptul imnuri de laud¶, ci acceptînd §i 
practicînd diversiunea de stat §i de partid con∞inut¶ în îndem-
nul: “Scrie∞i, b¶ie∞i, numai scrie∞i... bine, dar nu v¶ atinge∞i 
de adev¶r, cu ¶sta ne ocup¶m noi...”), cu atît, acum, pentru 
urechile Occidentului, dar mai ales pentru propria-le 
con§tiin∞¶ vinovat¶ de dezertare, s-au dezl¶n∞uit în laude de 
sine, ei, rezisten∞ii prin cultur¶; ei, cei ce, crezînd c¶ dac¶ 
sunt buni poe∞i, buni prozatori, buni critici literari, în mod 
necesar sunt §i vajnici rezisten∞i antibol§evici ; c¶, din 
moment ce, pîn¶ adineauri, f¶cuser¶ cu sîrg doar estetic¶, 
trebuie s¶ se g¶seasc¶ §i ceva etic¶ pe-acolo... 

Dar iat¶: în aceast¶ pia∞¶-a-universit¶∞ii-pentru-scriitori-
dezertori, cînd totul mergea bine în cea mai bun¶ dintre lumi 
(lumea româneasc¶), intervine un neispr¶vit, un netalentat, 
un veleitar (s¶ nu fie uitat resentimentarul !): le pune 
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dinainte oglinda; fotografia crud¶ a subrealit¶∞ii în care 
subvie∞uiser¶, f¶cînd art¶-de-stat-§i-de-partid ! Punctul 
culminant a fost atins la Colocviul de la Roma, unde se 
adunaser¶ “corifeii rezisten∞ei de la Bucure§ti”: Doina§, 
Ulici, Blandiana, Adame§teanu, M¶l¶ncioiu, Uricariu, 
Papahagi - iar acest neica-nime (vorba lui Eugen Barbu), 
individul f¶r¶ patrie (dup¶ I.C. Dr¶gan), le arunc¶ în fa∞¶ 
comunicarea cu titlul: “Numai activi§tii §i securi§tii au 
confiscat revolutia român¶ ?” - dac¶ ar fi r¶mas la întrebarea 
retoric¶, ar mai fi mers, dar el a dat r¶spunsul: 

“£i intelectualii !” 
Cum s¶ r¶mîn eu nepedepsit pentru toate aceste 

afronturi (cel mai insuportabil: dovedisem c¶ se poate spune 
nu) ? Cum s¶ accepte Manolescu, Liiceanu, Ple§u, M¶rcu-
lescu, Blandiana, Zaciu (§i atî∞ia al∞i buni) c¶, în chiar 
momentul agresiunii lui Ceau§escu împotriva culturii, se 
putea scrie împotriva barbarului §i a barbariei asiate chiar 
dac¶ nu în presa din România? S¶ accepte cei numi∞i §i înc¶ 
al∞ii, mult prea mul∞i pentru o literatur¶ atît de combativ-
estetic¶, faptul c¶, în timp ce ei negociau aranjamente cu 
puterea (mizerabile, pe centimetru p¶trat, pe firimitur¶), î§i 
f¶ceau din ob∞inerea unei vize (pentru a zecea c¶l¶torie în 
Germania) un ideal de via∞¶; s¶ accepte c¶ se putea privi 
normal, se putea judeca normal §i critica normal o situatie 
anormal¶, riscînd s¶ devin¶ - a §i devenit, mai curînd decît 
ne temeam - anormal¶, anormalizatoare, avînd în vedere 
interesele literaturii, nu pe ale fiec¶rui literator român, 
acomodant, r¶bd¶tor, omenos... altfel antibol§evic din tat¶-n 
fiu? Cum s¶ nu fie luate m¶suri de retorsiune împotriva celui 
care... îi f¶cea de ru§ine - în fa∞a ne-românilor? ïn fine, cum 
s¶-mi publice Liiceanu volumul de Articole în care figura un 
text publicat în german¶, în 1972, despre cenzur¶-autocen-
zur¶-întrecenzur¶ (pe timpul cînd el nu îndr¶znea s¶ 
rosteasc¶ nici în gînd unul din cele trei cuvinte... 
du§m¶noase la adresa partidului ?) - asta la pu∞in timp dup¶ 
Revolu∞ia Cultural¶ ceau§ist¶, în care zugr¶veam tabloul: la 
noi, în spa∞iul românesc, se scrie o literatur¶ în stare de 
levita∞ie : încifrat¶, esopic¶, aluziv¶, relativizatoare pîn¶ la 
anulare - pe scurt: o paraliteratur¶ ? 

Chiar de-§i exprimase admira∞ia fa∞¶ de Le 
Tremblement... (pe atunci nu era editor...), cum s¶ duc¶ 
pîn¶ la cap¶t responsabilitatea de a edita o carte de m¶rturii 
în care nu sunt atacati doar cei r¶i - ci §i (inadmisibil!) unii 
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dintre cei mai buni: Breban, Ivasiuc, Preda, Gafi∞a? 
Pedepsirea mea a fost pe deplin justificat¶: eu i-am 

atacat, ei mi-au replicat... f¶r¶ cuvinte, f¶r¶... semn¶tur¶ - de 
în∞eles la o comunitate tr¶ind sub semnul lui Farfuridi cel 
anonim! 

Iat¶ de ce Liiceanu... a încetat brusc de a avea hîrtie 
pentru Articole. Din acela§i motiv, sora lui Mihai Botez, 
Viorica Oancea, mi-a ∞inut, re∞inut acelea§i Articole, pîn¶ 
§i-au publicat compunerile cu voie de la Brucan tot felul de 
“publici§ti” adineauri de§tepta∞i, anali§ti politici ieri 
alfabetiza∞i - ca Manolescu ; filozofi ai disiden∞ei ca Gabriel 
Andreescu ; gorbaciovi§ti în serviciu comandat, ca fr¶∞iorul, 
Mihai Botez... £i ca Ileana M¶l¶ncioiu, redactor la Litera: a 
apucat s¶-§i scoat¶ un volum cu articole scrise, fire§te, dup¶ 
decembrie ‘89 - ale mele, bietele, tot n-au ap¶rut. Dac¶ a§ fi 
întrebat-o pe directoare, mi-ar fi r¶spuns, rîzînd, b¶tîndu-m¶ 
pe burt¶: 

«E§ti obi§nuit s¶ a§tep∞i - mai a§teapt¶...» 
S¶ fiu crezut pe cuvînt: niciodat¶ nu m-am zb¶tut, nu 

m-am b¶tut, îmbrîncit, luptat pentru... prioritate. Iat¶ îns¶ c¶ 
sunt mereu §i mereu împins în l¶turi, scos în afara §irului-
popular, alc¶tuit dup¶ criteriul cel mai comod, mai cinstit: 
cronologic. M-am întrebat mult¶ vreme: de ce? - acum §tiu; 
m-am întrebat, chinuit: cine face asta?, acum §tiu - le-am 
scris numele §i am s¶ li-l scriu (ca s¶ nu r¶mîn¶ nescris). 
Nu m¶ simt dat jos de pe vreun soclu al statuii, constat c¶ 
b¶ie∞ii descurc¶re∞i, fetele descuietele care s-au aranjat §i 
sub Ceau§escu ∞in, post festum, s¶ fi fost §i morali, §i 
rezisten∞i. £i l¶pto§i. £i frumo§i. 

Spectacol dezgust¶tor. £i adînc jignitor, fiindc¶ “actorii” 
sunt dintre socoti∞ii pân¶ la 22 decembrie 1989:cei-buni. Mai 
grav: regia este semnat¶ de o persoan¶ pe care atîtea decenii 
cei mai mul∞i dintre noi am respectat-o, am iubit-o, i-am fost 
recunosc¶tori pentru ceea ce f¶cea, atunci, dar care dup¶ s-a 
raliat, trup §i suflet, unui distrug¶tor de c¶r∞i - c¶r∞i tip¶rite §i 
cu banii guvernului francez. 

Uitîndu-m¶, la Liiceanu §i la sudoarea lui gras¶, 
gr¶soas¶, la ochii lui vicleni, frico§i, m¶ întreb (recunosc: 
proste§te) cum de Monica Lovinescu §i Virgil Ierunca, cei 
ce au introdus în con§tiin∞a româneasc¶ termenul est-etic¶, 
pot nu doar s¶ r¶mîn¶ al¶turi de directorul Editurii 
Humanitas, ci §i s¶-i furnizeze, chiar confec∞ioneze 
argumente (proste§ti - s¶ recunoasc¶: “Gallimard”) în 
chestiunea distrugerii c¶r∞ilor? 
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6. MARIE-FRANCE IONESCO

Ne cunoa§tem din 1972 §i multe blestem¶∞ii am f¶cut 
împreun¶ (împotriva regimului), atît la Bucure§ti, sub nasul 
securi§tilor, cît §i aici, la Paris. Rela∞ia noastr¶ a fost una 
privilegiat¶: fiind de-duminic¶, a durat - iat¶, peste dou¶ 
decenii (p¶cat c¶ nu a continuat, dar n-a depins de mine). 

Totdeauna, în toate am fost de acord... Ultima oar¶ în 
august 1990, dup¶ “pedepsirea” lui Berindei din pricina 
m¶g¶riilor lui împotriva Ligii pentru ap¶rarea drepturilor 
omului: dup¶ ce, în reuniune, am votat debarcarea lui (ea a 
§i luat cuvîntul în numele ei §i în al lui I. Vianu, absent, dar 
care îi d¶duse procur¶ §i-i trimisese textul interven∞iei), la 
încheierea §edin∞ei, în∞elegînd cît de nefericit §i de surprins 
fusese Mihnea. Acesta, lipsit de inteligen∞¶, nu se a§tepta 
“la una ca asta”, credea c¶ minabila lovitur¶-de-stat (prin 
care, acum doi ani, el, pe atunci secondat de alt subtil 
complotist: Dinu Zamfirescu, ne-o pur §i simplu b¶gase pe 
gît, ca vice-pre§edinte!, pe Andriana, fata Cornii), avea s¶ 
dureze o mie de ani - ca Imperiul Otoman... Drept care 
ne-am hot¶rît s¶ facem ceva ca s¶ nu mai fie atît de fle§c¶it. 
£i ea §i eu i-am telefonat lui Mihnea, seara, m¶rturisindu-i c¶ 
acum regret¶m duritatea cu care-l tratasem (cite§te: darea 
afar¶ din vicepre§edin∞ia Ligii - a lui §i a Coarnei, cea care 
nu fusese la nici o reuniune de cînd Berindei o “alesese”). 

Atîta le-a trebuit Monic¶i Lovinescu §i lui Liiceanu -
aflat la Paris, dup¶ mineriada prim¶: ca ni§te hultani s-au 
n¶pustit asupra noastr¶ §i ne-au c¶lcat în picioare, pentru 
chelf¶neala administrat¶ bietului Micnea... 

ïn Jurnal I-II-III am relatat pe larg scena supremei 
satisfac∞ii, vecin¶ cu extazul, resim∞it¶ de Liiceanu - o reiau: 

Era la noi, a doua zi dup¶ §edin∞a prin care-l trimisesem 
la plimbare din fruntea Ligii (dup¶ o întîrziere vinovat¶, a 
noastr¶...) pe Berindei, cu tot cu Andriana, c¶l¶rea∞a pe doi 
(vizibili, publici) cai - l-am amintit §i pe Zamfirescu, §i el 
mare-complotist în urm¶ cu doi ani... I-am povestit 
Liiceanului ce se petrecuse în §edin∞¶, ce anume se întîmpla-
se cu Marie-France §i cu mine, dup¶ aceea (am verificat mai 
tîrziu : nimeni în afar¶ de so∞ii Planche nu mai regretase 
detronarea Sultanului - din contra!), i-am spus §i prin viu 
grai cît regretam aceast¶ “m¶sur¶”... 

Liiceanu, fericit c¶-i venise §i lui rîndul s¶ trag¶-tare în 
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cei care pîn¶ adineauri îl striviser¶ (sub sfaturi, desigur, mai 
ales din cele de el cerute insistent...), m-a d¶sc¶lit o or¶ 
întreag¶, explicîndu-mi, reexplicîndu-mi, re-venind-asupra: 
cît de valoros este Mihnea Berindei §i cîte lucruri bune 
f¶cuse el pentru GDS (încercam s¶-i spun c¶ Liga nu este -
§i nici nu trebuie s¶ fie - acela§i lucru cu GDS - degeaba) §i 
ce eroare (da: eroare!) comisesem, înlocuindu-l pe Berindei 
cu Paleologu (proasp¶t debarcat de la ambasadoriat) - dar 
pot fi compara∞i cei doi? - iar¶§i încercam s¶ explic: Unu: 
Berindei nu fusese înlocuit, ci dat jos, pentru obr¶znicie, 
pentru abuz de putere, pentru refuz de comunicare cu Liga 
(î§i f¶cuse o echip¶ care lucra sub umbrela Ligii, supervizat¶ 
de Monica Lovinescu, cea care nu era membru: n-o l¶sau 
americanii…, dar folosea hîrtiile cu en-tête-ul Ligii, f¶r¶ 
§tirea noastr¶, lucrînd pentru “mutarea la Bucure§ti”: 
«Liga-i o tîmpenie !», zicea Mihnea cel De§tept; doi: 
Berindei fusese vicepre§edinte, or, pe Paleologu îl alesesem 
pre§edinte în locul Sandei Stolojan, demisionar¶ - a§adar nu 
putea fi vorba de “înlocuire”. 

Ap¶r¶torul lui Mihnea î§i continua monologul avîntat -
§i patetic: cum se poate ca noi («voi, dintre cei buni !» -
conceda el, ar¶tîndu-m¶ pe mine, direct, pe Marie-France 
peste um¶r) s¶-i facem “una ca asta” ? S¶-l d¶m afar¶ ca pe 
un ∞igan? («Ca pe un turc», încercam eu coarda comic¶ - era 
descordat¶...), §i mai ales: «s¶ nu accept¶m s¶ mut¶m Liga 
la Bucure§ti ?» - asta ne repro§a Liiceanu (§i Monica 
Lovinescu!) la o lun¶ dup¶ ïntîia Mineriad¶. 

Venind iar vorba despre Marie-France Ionesco, 
Liiceanu relatase: ieri se afla la Ione§ti (pentru filmarea lui 
Eugene), în momentul în care Marie-France se preg¶tea de 
plecare la Lig¶... Am scris în Jurnal, relatînd cuvintele lui 
Liiceanu, aici fac un rezumat: fiindc¶ Rodica §i Eugène, 
suferinzi, nu puteau merge la §edin∞a Ligii (ai c¶rei membri 
erau - spre deosebire de Monica §i de Virgil: lor nu le 
permiteau americanii s¶ activeze în astfel de organiza∞ii 
ne-neutre, americanii aceia îi permiteau Monic¶i s¶ conduc¶ 
- anonim - Liga, s¶ redacteze §i s¶ edicteze “m¶suri” - printre
care mutarea la Bucure§ti), i-au dat fiicei procuri - mai ales 
c¶ se anun∞au hot¶rîri importante, prin vot. A§adar, a doua zi 
dup¶ §edin∞a Ligii, la noi, Liiceanu povestea ce se petrecuse 
ieri, la Ione§ti... 

A§a-i dac¶-i dai nas filosofului-tîn¶r - ce m¶ apucase s¶ 
fiu sincer §i s¶-i m¶rturisesc humaniiteanului regretul încer-



334 P A U L  G O M A  Jurnal de Noapte-Lunga - Unde am gre§it?

cat dup¶ debarcarea lui Berindei...? Liiceanu povestea, deci, 
c¶ privea la scen¶ (scena preg¶tirii de plecare la Lig¶), dar 
înc¶ nu realiza c¶ acele persoane, abia con§tiente de ce se 
petrece pe lume, aveau s¶ hot¶rasc¶ (prin votul prin 
procur¶! - nota mea) destinul unui om de talia lui Mihnea 
Berindei - care a f¶cut atîta pentru GDS. Persoanele -
abia-con§tiente - fiind Rodica §i Eugène Ionesco. 

Eu r¶m¶sesem tetanizat, Ana îns¶ a reac∞ionat pe dat¶, 
cu mare violen∞¶, interzicîndu-i oaspetelui s¶ vorbeasc¶ 
astfel de Ione§ti. Prea tîrziu: Liiceanu terminase de spus ce 
avea de spus, iar acum zîmbea, privindu-ne cînd pe unul, 
cînd pe altul; de parc¶ ar fi întrebat, nedumerit: ce spusese el, 
de stîrnise indignare? El nu spusese nimic! 

Asta a fost “scena cu Ione§tii” - la care am s¶ revin cînd 
voi vorbi despre Monica Lovinescu; acum r¶mîn la Marie-
France : 

Pe la sfîr§itul anului 1993, într-o discu∞ie telefonic¶ 
avut¶ cu Monica Lovinescu, venind vorba de Petru 
Dumitriu, ca de obicei, l-am atacat. Pentru nesinceritate, 
fiindc¶ el zice cam a§a: 

«Privi∞i, comp¶timi∞i-m¶: suf¶r peste poate, parc¶ sunt 
turbat... la gîndul c¶ a§ fi putut gre§i pe cînd eram în 
România - vaaai, cît am suferit în exil, dar l-am g¶sit pe 
Dumnezeu !». 

Ca de obicei, Monica l-a ap¶rat: 
«A fost aici, la noi în cas¶ §i a declarat c¶ a f¶cut mari 

gre§eli... Apoi în c¶r∞i... în toate c¶r∞ile de exil Petru §i-a 
f¶cut mea culpa» 

Am adus vorba de filmul pe care Pintilie urma s¶-l fac¶ 
dup¶ Salata lui Petru Dumitriu. Monica a g¶sit c¶ e bine, 
chiar foarte bine, Salata fiind un text bun... - nu ? Am 
r¶spuns c¶ nu g¶sesc deloc bine; sigur c¶ Salata e un text 
bun, dar vorba e, aici, de Dumitriu-autorul (ales de Pintilie) 
§i nu de foarte-buna Salat¶. Am mai spus c¶ nu m¶ mir¶ 
involu∞ia lui Pintilie: §i-a g¶sit peticul - Petru Dumitriu ! 

Monica a protestat pe dat¶: 
«Nu-i adev¶rat !» 
«Vrea s¶ dovedeasc¶ a fi cel din timpul studen∞iei - a§a, 

cam prin 1953 - cînd a depus ca martor al acuz¶rii în 
procesul politic al profesoarei (§i binef¶c¶toarei) sale... ?» 

Monica a strigat, cu durere, cu disperare: 
«Nu-i adev¶rat !» 
«Ba-i adev¶rat», am r¶spuns, cu trei tonuri mai jos. 
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«De unde §tii? - dac¶ Barb¶(neagr¶) ∞i-a spus, e o 
minciun¶ §i o r¶utate din gelozie profesional¶ !» 

«Nu era nevoie s¶ vin la Paris, ca s¶ m¶ informeze 
Barb¶neagr¶ - §tiam din închisoare...» 

«Nu-i adev¶rat! Acum te porne§ti §i pe bietul Lucian -
dar ce ai cu el, omul lui Dumnezeu, c¶ nu e§ti regizor, s¶ ∞i 
se fi ciocnit interesele de ale lui...» 

«S¶ zicem c¶ nu pot uita cum, atîtea decenii (ca tot 
de§teptul-la-români, exilat-ca-Breban f¶cînd el de zor 
naveta Bucure§ti-Paris), a t¶cut, în∞elept - în multele lui 
interviuri n-a scos un singur cuvin∞el despre teroare, despre 
distrugeri, despre analfabetizarea de stat §i de partid; ca la 
Urzica, a criticat doar pe «unii func∞ionari» care pun be∞e-n 
roate - iar Monica Lovinescu, paznica est-ethicii îl explica, 
îl justifica: ‘Ce s¶ fac¶, s¶racul: s¶ se sinucid¶?’...» 

«Ce voiai s¶ fac¶: s¶ se sinucid¶ ?» 
«...§i, iat¶-l, taman în 25 decembrie ‘89, pe platoul 

canalului de televiziune 5, adus de cel¶lalt antibol§evic cu 
voie de la prim¶rie, ¢epeneag...» 

«Eh, ¢epeneag ! Ce te miri !», face Monica, semn c¶ iar 
e sup¶rat¶ pe el. 

«...§i, ca s¶ fie Trei Crai, uite-l §i pe alt mare rezistent 
anticomunist: Ilie N¶stase !» 

«ïl bagi în aceea§i oal¶ cu N¶stase, un… sportiv ?» 
«Nu eu - el s-a b¶gat - în aceea§i oal¶ cu învîrti∞ii, 

oportuni§tii, profitorii, mincino§ii - m¶ întreb de ce va fi 
lipsit dinamovistul-de-la-Steaua, ¢iriac?» 

«Las¶-l pe ¢iriac - ce, n-a vorbit bine, pe platou ?» 
«Ba a vorbit foarte bine! Dar de ce nu va fi vorbit m¶car 

acceptabil înainte de 25 decembrie ‘89? A-ha, nu primise 
bilet de voie de la §oferul Ambasadei RSR ?» 

«Ei, §i dumneata, acum! N-a putut... Nu s-a putut...» 
«£i ce-i cu declara∞ile lui de la radio, de la televiziune, 

precum c¶ §i el a colaborat cu Securitatea, §i el a f¶cut 
“pactul diabolic» - în atî∞ia ani de cînd freac¶ pavelele 
Parisului ar fi putut s¶ înve∞e atîta francez¶... S-a gr¶bit ca 
T¶nase, s¶ spun¶ iute-iute un sfertule∞, ca s¶ nu-i aminteasc¶ 
al∞ii întregul» 

«E§ti foarte r¶u cu bietul Lucian, ce ai §i cu el, omule ?» 
«Am ce am cu cei care, vorba lui, au încheiat “pactul 

diabolic”»... 
Discu∞ia s-a oprit cam pe-aici. Acesta este capitolul 

despre Marie-France Ionesco, iar eu tot despre Monica 
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Lovinescu vorbesc (ca §i la Liiceanu, de altfel) - de ce? 
Iat¶ de ce : dup¶ ce a încheiat convorbirea cu mine, 

Monica Lovinescu i-a dat pe loc telefon lui Marie-France §i 
i-a povestit ce r¶ut¶∞i spusese Goma despre Pintilie! Dup¶ 
vreun sfert de or¶ de pauz¶ telefonic¶, m¶ sun¶ Marie-France 
Ionesco. M¶ anun∞¶: noi nu mai putem fi prieteni, dup¶ cele 
ce afirmasem despre Pintilie: c¶ §i-ar fi denun∞at profesoara 
§i binef¶c¶toarea... 

La tot ce a spus ea m-am m¶rginit s¶ îngaim : «Da. Da. 
Da» - ce altceva s¶ fi zis ? Era adev¶rat - în mare, dar puteam 
s¶ detaliez, la telefon, ce anume rostisem §i ce nu, cum 
spusesem §i cum nu, cînd fata vorbea gîtuit¶ de durere, de 
indignare? Puteam s¶ remarc: cele spuse de mine erau numai 
pentru uzul Monic¶i ? Nu puteam ! Chiar dac¶ era adev¶rat, 
nu-mi era de folos acest adev¶r... 

Deci: Marie-France a rostit trei propozi∞iuni - §i gata. 
Gata §i prietenia noastr¶ de peste dou¶zeci de ani! 

Situa∞ia era blocat¶ definitiv: acel adev¶r rostit de mine 
(despre Pintilie) nu fusese spus ca s¶ fie auzit de ea -
cunoscîndu-i sl¶biciunea, în prezen∞a ei nu-l vorbeam (pe 
“Lucian”) nici de bine, nici de r¶u. Apoi: dac¶ îl vorbisem de 
r¶u, obiectul... r¶ut¶∞ilor mele era nu so∞ul, nu amantul - cu 
atît mai pu∞in p¶rintele... Dar cine §i-ar fi imaginat c¶ 
ditamai Institu∞ia Monica Lovinescu are s¶ alerge s¶ meli∞e 
în jur ce-a mai zis cutare despre cutare - aici: Goma despre 
toat¶ lumea! Azi doar despre bietul Lucian... Cine §i-ar fi 
imaginat c¶ Doamna Lovinescu are s¶ se precipite s¶-i spun¶ 
- cui? : lui Marie-France Ionesco - ce-a zis Goma, de r¶u -
despre cine? : despre Pintilie!? 

Nu puteam face nimic; s¶-i “explic”?- dar, pentru 
Dumnezeu, ce era de “explicat”, dac¶ adev¶rul acesta era: 
da, îl vorbisem de foarte r¶u pe Pintilie! Absolut nici o 
importan∞¶ nu avea... nuan∞a: nu spusesem c¶ Pintilie o 
denun∞ase (pe profesoara-binef¶c¶toare), ci : depusese ca 
martor al acuz¶rii în procesul politic al profesoarei - dar mai 
conta, acum? S¶-i telefonez Monic¶i Lovinescu, s¶-i 
repro§ez c¶ i-a spus Mariei-France ce-am zis eu de imacu-
latul fecior Pintilie? Nu se putea - în primul rînd c¶ nu se 
putea: nu-i repro§ezi unei doamne ceea ce, la rigoare, îi po∞i 
repro§a unui coleg. Dar se putea ca doamna în chestiune s¶ 
se gr¶beasc¶ s¶ raporteze ce-a zis cutare despre cutare? 

Ei, bine, s-a putut. 
Vreo s¶pt¶mîn¶, poate §i mai mult, am scurtat la mini-
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mum convorbirile - §tia ea Monica ce §tia de nu insista, ca de 
obicei, s¶ vorbesc mai mult, mai am¶nuntit. N-am f¶cut nici 
r¶u, nici bine: chiar de i-a§ fi vorbit imediat dup¶ telefonul 
primit de la Marie-France, Monica mi-ar fi r¶spuns ce mi-a 
“r¶spuns” mai tîrziu: «Nu-i adev¶rat!» §i : «Nu-mi aduc 
aminte...» Ceva mai încolo, cînd a acceptat pe sfert c¶ ar fi 
putut spune ceea ce spun eu c¶ ar fi spus..., am zis : 

«S¶ ne imagin¶m c¶ §i pe mine m-ar fi apucat 
mînc¶rimea de limb¶, drept care a§ fi dat fuga la telefon: 
‘Alo, Marie-France ? £tii tu, iubito, ce-a zis Monica 
Lovinescu despre Eugène Ionesco ? Stai s¶-∞i spun...’» 

«Dar ce-am zis de Eugène ? N-am zis nimic r¶u -
niciodat¶...» 

I-am adus aminte: una, dou¶, trei, patru... A acceptat cu 
o optime de gur¶. Am continuat: 

«S¶ ne imagin¶m c¶, din aceea§i mi§care, i-a§ fi comu-
nicat: ‘£tii tu, Marie-France, ce-a zis Liiceanu despre voi 
to∞i: despre Rodica, despre Eugène, despre tine, a doua zi 
dup¶ §edin∞a Ligii în care l-am dat afar¶ pe Berindei? - §i 
exact în ziua în care i-a luat lui Ionesco interviul pentru tele-
viziunea român¶?; în timp ce te privea pe tine preg¶tindu-te 
de plecare, pe p¶rin∞ii t¶i semnînd procùrile pentru vot...? 
Stai s¶-∞i spun eu ce-a zis - a zis de fa∞¶ cu Ana §i cu mine c¶ 
ni§te persoane abia con§tiente de ceaa ce se petrece pe lume 
hot¶r¶sc destinul unui om de talia lui Berindei - cel care a 
f¶cut atîta pentru GDS...’» 

«Nu-i adev¶rat! Liiceanu n-a putut spune a§a ceva !» 
«Multe nu poate Liiceanu - dar a§a neputînd, le face. 

Ba-i adev¶rat; ba Liiceanu a putut spune a§a ceva: doar 
dumneavoastr¶, doamn¶, mi-a∞i spus cum v-a relatat el 
scena preg¶tirii de plecare §i cuvintele pe care le-a gîndit 
despre Ione§ti». 

«Nu-i adev¶rat §i nu-mi mai aduc aminte ! Nu puteam 
s¶-∞i spun a§a ceva - dac¶ vrei s¶ te împaci cu Marie-France, 
telefoneaz¶-i !» 

Diversiune tipic¶. Ea poart¶ vina - eu s¶ i-o repar… 
«Tot eu? Cu Marie-France n-am cum m¶-mp¶ca : e 

sup¶rat¶ pe mine pentru ceea ce v-am spus dumneavoastr¶ -
§i numai dumneavoastr¶...» 

«Ca de obicei, exagerezi, nu ∞in minte s¶-i fi spus - dar 
d¶-i, omule, telefon, zi-i c¶ ∞i-a trecut, sup¶rarea !» 

«Acum ce mai pot face, spune - ce spun copiii: ‘Nu-∞i 
mai spun în via∞a mea nimic, fiindc¶ spui mai departe ?£i 
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nici nu accep∞i c¶ a§a a fost? ’» 
«Mi-o fi sc¶pat §i mie §i nu-n∞eleg de ce faci atîta caz 

din asta...» 
«Fac, fiindc¶ mi-au r¶mas pu∞ini prieteni - dac¶ mai 

pierd unul, m¶car s¶ §tiu c¶ în urma unei discu∞ii, a unei 
dispute directe am rupt-o cu acela - §i nu pentru c¶ Monica 
Lovinescu nu §tie s¶-§i ∞in¶ gura...» 

M¶ luase… gura pe dinainte - §i iat-o pe Monica 
Lovinescu sup¶rat¶ foc (pe bun¶ dreptate: nu-i spui unei 
doamne c¶ nu §tie s¶-§i ∞in¶ gura - am mai spus-o? Nu-i 
nimic, o repet). La scurt¶ vreme am telefonat §i mi-am cerut 
scuze pentru b¶d¶r¶nie. A primit. M-a iertat... 

Sup¶rat¶ pe mine a r¶mas Marie-France - pîn¶ la 
moartea tat¶lui s¶u. ïntr-o zi Filip, care asculta radioul, a 
venit plîngînd:. 

«A murit Ionesco ! Le Roi est moooort !» 
Am telefonat la Ione§ti. Cu toat¶ situa∞ia din cas¶, 

Marie-France a venit numaidecît la telefon; mi-a mul∞umit 
pentru c¶ telefonasem, promi∞înd c¶ ne vom întîlni, de 
cum… 

Slujba de înmormîntare a avut loc la Biserica Ortodox¶ 
din rue Saint Jean de Beauvais - nu m-am dus: nu-mi plac 
înmormînt¶rile în general, dar a cuiva care îmi fusese atît de 
apropiat... Apoi nu-i pot suferi pe necrofillii no§tri na∞ionali. 
Era un frig de... aprilie în acel ïntii §i, cu Ana, am hot¶rît s¶ 
mergem numai la cimitir. S¶ st¶m deoparte. A§a am f¶cut: 
am r¶mas la mare distan∞¶ de mormînt, evitînd prilejul (!) de 
a conversa cu hoitarii - cu cine s¶ m¶ îmbr¶∞i§ez : cu Geta 
Dimisianu, “venit¶ special de la Bucure§ti - pentru Eugen”? 
Au poate cu Gelu Ionescu, cel care fusese purt¶torul de 
cuvînt al Securit¶∞ii fa∞¶ de Marie-France, în leg¶tur¶ cu 
prezen∞a sau ne-prezen∞a mea la Bucure§ti? Cu mai cine s¶ 
m¶ pup, doar nu cu T¶nase : neru§inat ca totdeauna, în 
numele ambasadei ilie§ti, se înf¶∞i§ase cu multe coroane 
§i r¶m¶sese lipit de buza gropii. Nu pentru aceia venisem noi 
- ci pentru Ionesco.

Cînd convoiul a ajuns, iar dintr-o ma§in¶ au coborît 
Rodica §i Marie-France, noi nu ne-am mi§cat, nu ne-am 
apropiat. Ne-a observat Marie-France §i, spre surprinderea 
noastr¶, a început s¶ vin¶ încoace - mult în afara grupului din 
jurul mormîntului. Atunci ne-am apropiat §i noi - la mijlocul 
drumului ne-am îmbr¶∞i§at f¶r¶ cuvinte, Marie-France ne-a 
condus pîn¶ la mama ei. Ne-am îmbr¶∞isat §i cu ea... 
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La o zi-dou¶ dup¶ înmormîntare, ne-a telefonat. A înce-
put prin a ne mul∞umi de prezen∞¶, a sfîr§it prin a ne propu-
ne s¶ ne întîlnim. Am fost de acord - urma s¶ se mai 
odihneasc¶, s¶-§i vin¶ în fire dup¶ moartea tat¶lui s¶u... 
Vreme de cîteva luni, prin telefon, ne-am asigurat reciproc: 
nu uitasem promisiunea de a ne întîlni... 

ïntr-o dup¶-amiaz¶ ne-a invitat prin telefon la un restau-
rant italian la care mai fusesem împreun¶. Am mul∞umit, 
îns¶ i-am propus s¶ vin¶ ea la noi - mai comod, mai 
economic... A r¶spuns c¶ este de acord, mai are ceva treburi 
§i are s¶ ne retelefoneze. A§a a f¶cut - dar ca s¶ se scuze 
c¶ intervenise ceva - pe alt¶dat¶. 

Dup¶ dou¶-trei zile a telefonat, în lacrimi, nici nu mai 
putea vorbi: ne-am speriat c¶ se întîmplase alt¶ dram¶. Nu : 
citise un text de-al meu despre cartea de amintiri a lui 
Breban §i fusese r¶scolit¶ de modul în care vorbeam despre 
Ionesco... Nu aveam ce ad¶uga, punctam cu “da”-uri zisele 
ei. Era atît de fericit-nefericit¶, încît am invitat-o s¶ ia un taxi 
§i s¶ vin¶ la noi, s¶ mai tragem o bîrf¶, ca pe timpuri... A pro-
mis, urma s¶ mai dea un telefon undeva, dup¶ care avea s¶ 
vin¶ încoace... 

N-a venit, a explicat mai tîrziu c¶ nu putuse... 
Eram la Misiunea Catolic¶, urma s¶ vin¶ Regina Ana, 

pentru o slujb¶ religioas¶ §i o întîlnire. ïn a§teptare, am 
v¶zut-o pe Marie-France; m-am apropiat, am salutat-o. 

Mi-a r¶spuns rece. Crispat. 
N-am întrebat-o ce are, m-am îndep¶rtat, ridicînd din 

umeri. La pu∞in timp s-a apropiat ea de mine - a spus: 
«Regret, dar dup¶ cele scrise despre ¢epeneag în chiar 

articolul cu papa, nu mai putem fi prieteni». 
La mutra mea nedumerit¶, interogativ¶, a am¶nun∞it: 
«Ai scris atît de frumos despre papa §i-atît de urît despre 

¢epe... Dac-ai §ti cum a plîns Mona cînd a citit ce-ai scris, c¶ 
ea s-a dus în fiecare vacan∞¶ cu feti∞a în România...» 

«De ce s¶ plîng¶, dac¶ s-a dus ? ïn fiecare vacan∞¶ -
¶sta-i adev¶rul». 

«Adev¶rul - dar de ce s¶-l spui în gura mare? Chiar tu... 
S¶-l scrii, ca s¶-l citeasc¶ to∞i... Nu-∞i imaginezi ce nefericit¶ 
e Mona, cum plînge tot timpul. De ce-ai scris c¶ se ducea 
în fiecare vacan∞¶ cu feti∞a în România ?» 

Pierdusem sim∞ul realit¶∞ii : nu mai §tiam s¶ m¶ orientez 
pe teren - am bîiguit ca un perfect imbecil: 

«Am scris, fiindc¶... Fiindc¶… Nu v¶d ce ar fi secret în 
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c¶l¶toriile ei în România…™sta-i adev¶rul, de altfel §i tu 
§tii c¶ a§a a fost»... 

«Prrrostii !», m-a oprit Marie-France. «£tiu, dar nu spun 
§i nu scriu !» 

«Marie-France...», am încercat - dar ea: 
«Te rog! Inutil s¶ explici. Dac¶ n-ai fi sup¶rat-o pe 

Mona... S-o faci tu s¶ plîng¶...» - s-a r¶sucit, a plecat -
plîngînd. 

£i plecat¶ a fost... 
Mai bine c¶ nu mi-a îng¶duit s¶ “explic” - eram pe 

punctul de a comite alt¶ gaf¶: s¶-i spun c¶ e l¶udabil¶ 
prietenia, participarea la suferin∞ele Monei ¢epeneag 
(din pricina a ce scrisesem eu, ca r¶spuns la inven∞iile scrise 
ale so∞ului, c¶ mi-a§ fi p¶strat cet¶∞enia român¶, în timp ce 
lui i-o luase Ceau§escu !), dar e mai pu∞in stimabil¶ nepar-
ticiparea - ba chiar surditatea fa∞¶ de suferin∞ele Anei, §i ea 
prieten¶ a ei : de la plecare, în 1977, nu-§i mai v¶zuse tat¶l; 
Filip nu-§i cunoscuse bunicul - pe N¶vodaru nu-l l¶saser¶ s¶ 
vin¶ încoace (nici vorb¶ ca fiic¶-sa s¶ se duc¶ în România, 
cu b¶iatul - ca cei din familiile ¢epeneag-Ionescu...). 

A§a merge lumea: buna noastr¶ prieten¶ Marie-France 
Ionesco între∞ine strînse rela∞ii de prietenie (f¶r¶ §tirea ei : 
un imens §i murdar §antaj sentimental §i trafic de influen∞¶) 
cu o persoan¶ de teapa Getei Dimisianu, plînge cînd plînge 
Mona ¢epeneag fiindc¶ am scris eu adev¶rul (de nescris!) 
despre vacan∞ele ei în România, îl ap¶r¶ cu ghearele §i cu 
din∞ii pe deneap¶ratul Pintilie... 

Cu cît îmb¶trîne§ti, cu atît r¶mîi mai f¶r¶ de prieteni. 
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7. MONICA LOVINESCU

S-a observat, desigur: cu excep∞ia capitolului despre 
Ivasiuc, în toate celelalte am vorbit mult §i despre Monica 
Lovinescu - firesc: ea a fost prezent¶ în orice a avut 
atingere cu literatura (§i nu numai) din ultimele decenii. 

Cine ar fi crezut c¶ prietenia cu Monica Lovinescu §i cu 
Virgil Ierunca are s¶ se termine într-o zi ? Eu unul, nu. 

ïi §tiam, ca milioane de români, de la radio. Ei vor fi 
aflat despre existen∞a mea de la ¢epeneag, în 1968, îns¶ abia 
în 1972, la prima c¶l¶torie a mea (nu spun: în Occident, ci : 
prima c¶l¶torie), ne-am v¶zut fa∞¶ c¶tre fa∞¶. £i a fost de 
parc¶ ne-am fi §tiut de totdeauna. 

Am pus piciorul pe pavajul Parisului, dup¶ ce debarca-
sem în Gara de Nord, într-o duminic¶ (în plus: 14 iulie, 
s¶rb¶toare na∞ional¶). Venind din Germania cea frecat¶-cu-
peria-de-podele, nimerisem în plin Bucure§ti: g¶l¶gie, 
murd¶rie, mirosuri tari - dac¶ Bucure§tiul era Micul Paris, §i 
viceversa era valabil¶: Parisul, un Bucure§ti... ceva mai 
mititel... De la Köln vorbisem la telefon cu ei (mul∞i români 
au scris despre §ocul auditiv: s¶ vorbe§ti la telefon cu Vocea 
Europei libere!) ; §tiau c¶ vin la ora cutare, m¶ sf¶tuiser¶ s¶ 
iau un taxi, s¶-i cer §oferului s¶ m¶ duc¶ pe rue François 
Pinton la num¶rul 8 (adresa o cuno§team de ani - tot de la 
¢epeneag, apoi de la Dimov). Taxi g¶sisem - doar eram la 
Paris! - îns¶ nu §i flori: toate pr¶v¶liile erau închise! L-am 
rugat pe §ofer s¶ m¶ duc¶ pe undeva unde am putea g¶si -
c¶ci eu din România veneam, din Ric¶ Venturiano m¶ 
tr¶geam §i eu, a§a deci §i prin urmare, cine flori nu are (cînd 
merge în vizit¶), acela nu-i om ! Am g¶sit flori (tr¶iasc¶ 
§oferul gal’! - oarecum negru pe la esen∞ial, îns¶ §i senega-
lezii se trag din Vercingetorix - n-au fost ei “des tirailleurs 
français”?) ! Am ajuns la buna-adres¶, am sunat... M-au 
primit ca pe un... - hai, nepot (de frate). Totul a mers 
mai-mult-decît-bine un deceniu §i peste jum¶tate... 

Fiecare din p¶r∞i avusese timp s¶ afle (§i s¶ îng¶duie)... 
ticurile, defectele celeilalte - prietenia din astea-i alc¶tuit¶. 
Se întîmpla s¶ ne sup¶r¶m - pentru un minut, ba chiar §i 
pentru un ceas întreg! - din pricina unui cuvînt, a unei 
impresii, a unei gr¶bite concluzii, îns¶ niciodat¶ nu au fost 
luate hot¶rîri definitive. 

N-am s¶ pun pe dou¶ coloane “serviciile” f¶cute de ei 
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mie §i cele f¶cute lor de mine: în rela∞iile noastre nu intra 
un astfel de criteriu (adus din ∞ar¶ de ¢epeneag, îns¶” cum el 
“se retr¶sese - ca Cioran - ”, luase cu sine §i principiul 
intelectualicesc al “serviciului”). 

Dintre sup¶r¶rile pe care li le-am pricinuit eu lor - pe 
lîng¶ multele b¶d¶r¶nii comise, mi-a r¶mas una, grav¶: 

Era în curs, în emisiunea lui Virgil Ierunca “Povestea 
vorbii”, transmiterea de fragmente din Le Tremblement des 
Hommes (Culoarea...) ; într-o sear¶, ascultînd §i înregis-
trînd pe caset¶, am observat c¶ din “zicerea” mea de la radio 
lipseau h¶lci consistente, toate în leg¶tur¶ cu Ivasiuc. Eram 
în plin¶ “coresponden∞¶” cu Noël Bernard, directorul sec∞iei 
române, el îmi ceruse s¶ suprim “aluziile la Ivasiuc”, eu îi 
r¶spunsesem c¶ nu suprim nimic - s¶ vedem: m¶ 
cenzureaz¶ Europa liber¶? La care Bernard îmi r¶spunsese 
c¶ Europa liber¶ n-are s¶ m¶ cenzureze. £i iat¶-m¶ cenzurat! 

C-o falc¶-n cer §i cu una ba (cum spunea un prieten), am 
alergat al¶turi, în vecini §i l-am acuzat pe Virgil de 
suprim¶ri! Fiindc¶ Bernard zisese c¶ el nu m¶ cenzureaz¶ -
cine altcineva o f¶cuse? Ierunca! 

Virgil m-a l¶sat s¶-mi v¶rs veninul §i balele, doar ro§ind 
u§or. Dup¶ care, vorbind încet, calm, a spus c¶ el nu supri-
mase nimic, iar dac¶ eu constatasem a§a ceva, mai potrivit ar 
fi fost dac¶ a§ fi început prin a întreba §i nu prin a acuza... 
Lini§tea cu care îmi vorbise, vocea sc¶zut¶... m-au 
dezbr¶cinat. Am realizat nu doar gafa, b¶d¶r¶nia - ci eroarea. 
Dar cum putusem eu crede c¶ ei, prietenii mei, ar fi putut 
face una ca asta - unde m¶ trezeam: în România, unde totul 
e posibil, chiar §i mai-r¶ul? S¶ cenzureze ei un text de-al 
meu? Chiar dac¶ exista proba (caseta) ? 

M-a cople§it ru§inea ; am început a-mi cere iertare - ba 
le-am cerut s¶ fie sup¶ra∞i pe mine cît vor socoti ei necesar -
ca pedeaps¶. Ei, ca ni§te adev¶ra∞i prieteni, m-au consolat 
(tot ei pe mine!) ; c¶ las¶, c¶ trece, noi s¶ fim s¶n¶to§i... 

Ei m-au iertat, îns¶ mie nu-mi d¶dea pace întîmplarea de 
ru§ine : f¶cînd ce f¶cusem, la prima vedere îmi manifestasem 
oroarea de cenzur¶, refuzul de supunere la o m¶sur¶ 
abuziv¶... - dar nimerisem al¶turi. Mai grav: dovedisem c¶ 
nu am încredere în ei ; c¶ sunt în stare s¶-i b¶nuiesc de cele 
mai urîte apuc¶turi - de parc¶ ne-am afla în România... Nici 
o important¶ c¶ a§ fi avut, dac¶ nu motive, pretexte (s¶ m¶ 
port astfel) : discu∞iile telefonice, scrisorile schimbate 
cu Bernard (aflasem c¶ Departamentul de Stat ceruse 
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suprimarea tuturor fragmentelor cu Ivasiuc printr-o moti-
va∞ie nemeritat de lung¶ pentru un neînsemnat ca mine...). 

Acea întîmplare a r¶mas cea mai semnificativ¶ pentru 
precipitarea cu care îi judecasem pe ei (fiindc¶ asta f¶cusem, 
cînd îl acuzasem pe Virgil c¶-mi suprimase din text) - înc¶ 
o dat¶, ceea ce era foarte grav: îi crezusem capabili de 
a§a ceva... 

Caut, scotocesc în memorie - care, de mine fiind vorba, 
m¶ protejeaz¶, nu m¶ las¶ umblat chiar a§a u§or... Vreau s¶ 
a§tern, aici, alte fapte urîte ale mele fa∞¶ de Monici. Nu le 
exclud, voi fi comis, f¶r¶ s¶-mi dau seama c¶ fac ceva r¶u... 
Dar nu-mi vin în minte. 

Cum se întîmpl¶ în via∞¶, mai degrab¶ vezi paiul din 
ochiul celuilalt decît bîrna proprie... - primul §oc (dac¶ a§ 
spune : nepl¶cut, n-ar fi îndestul¶tor) dinspre ei spre mine a 
venit prin Bernard. ïn timpul uneia din întîlniri, la München, 
vorbind despre rela∞iile foarte bune cu Monica §i cu Virgil, 
m-a l¶sat s¶ m¶ sufoc în elogii, apoi a spus cam a§a: 

«£i Monicii, cum le zici, te vorbesc numai de bine -
astfel: ‘Paul Goma: ce om onest, curajos - dar a§a de 
apucaaat !’. Asta cînd le-am spus c¶ vreau s¶-∞i încredin∞ez 
o rubric¶...» 

Preciz¶ri necesare; atunci aflam de rubric¶ - alta decît 
cea cu drepturile omului; nu-i cerusem nici rubric¶, nici 
emisiune - ba o refuzasem repetat pe cea cu “drepturile” -
mai §tii, poate din pricina numelui de scen¶ g¶sit mie de 
însu§i Bernard : “Monsieur Drepturile-Omului”... 

Nici fa∞¶ de Bernard, atunci, nici fa∞¶ de Monici, mai 
tîrziu, n-am adus vorba de portretul zugr¶vit de prietenii 
mei... Fire§te, între Monici §i Bernard, cu ochii închi§i îi ale-
geam pe primii. ïn concluziune : nu l-am crezut pe Bernard. 

Peste cî∞iva ani, sub directoratul lui Vlad Georgescu, în 
una din pu∞inele discu∞ii în leg¶tur¶ cu eventuala colaborare 
regulat¶ la Europa liber¶ (eu visam la patru texte pe lun¶ -
visuri au r¶mas !), “Coane”, cum îi spuneam eu lui Vlad, 
întocîndu-i ticul apelator - a zîmbit, apoi a l¶sat s¶-i scape: 

«Cona! ¢i-a§ da (colaborarea regulat¶), dar nu prea ai 
referin∞e bune - tovar¶§e...» 

A rîs el, am rîs eu... El a continuat: 
«Monica §i Virgil spun despre tine c¶ ai o mie de 

calit¶∞i, dar c¶ e§ti apucat - or, americanii cer disciplin¶, 
punctualitate, supunere...» 
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Doi directori, dou¶ accidente; sau: dou¶ neadev¶ruri, 
fiecare dintre ei c¶utînd pretexte de refuz - de§i, repet: 
lui Bernard nu-i cerusem nimic, pe Vlad îl întrebasem ce 
crede despre o eventual¶ colaborare regulat¶ a mea... 
R¶mînea îns¶, de la unul la altul, calificativul : apucat... 

A venit al treilea director (provizoriu) : Nestor Ratesh, 
în vara lui ‘89. Acestuia, într-adev¶r, m¶ adresasem astfel: 

«Propun colaborarea mea cu patru texte pe lun¶...» 
- el mi-a acceptat-o, de§i...

«De§i Doamna Lovinescu a spus despre dumneata c¶ 
e§ti apucat r¶u - nu mai sunte∞i în bune rela∞ii ?» 

M-am gr¶bit s¶-l asigur c¶ a§a glumim noi înde noi. 
M-a usturat la inim¶: era pentru a treia oar¶. Rela∞iile s-au 
degradat începînd din toamna ‘89 - am mai scris la capitolul 
¢epeneag, am scris în Jurnalul de c¶ldur¶ mare. Atunci 
am observat tendin∞a mai veche a sa de a m¶ a∞î∞a împotriva 
du§manilor ei din acel moment (T¶nase, Gelu Ionescu, 
¢epeneag, Manolescu), apoi de a m¶ l¶sa singur în ac∞iune -
eu r¶mînînd “cel care-njur¶ pe toat¶ lumea” (asta spunînd-o 
cu prec¶dere Monica - ea r¶mînînd persoana binecrescut¶ 
care dialogheaz¶ cu T¶nase, cu ¢epeneag, cu Gelu, cu 
Manolescu - §i, bineîn∞eles, cu Pruteanu !). 

Trec episodul Marie-France la “sc¶p¶ri” : îi sc¶pase 
r¶utatea mea la adresa lui Pintilie. ïns¶ episodul Liiceanu... 
Acesta, întins pîn¶ la punctul de ruptur¶, a f¶cut ca prietenia 
noastr¶ s¶ se... rup¶. Definitiv. 

Am mai povestit ce s-a întîmplat cu volumul Culoarea 
curcubeului, cum Monica încerca s¶ m¶ conving¶ c¶ 
Liiceanu nu a f¶cut a§a ceva, pentru c¶ nu poate face una ca 
asta, în acela§i timp îndemnîndu-m¶ s¶ fiu mîndru de 
compania lui Cioran §i a lui Ierunca - §i ei trimi§i la topit -
de cine ? - întîmpl¶tor de cel ce nu era în stare “de a§a ceva”: 
Liiceanu! Mai tîrziu am dedus - apoi am aflat (cum se afl¶): 
aceast¶ ap¶rare a lui Liiceanu era concertat¶ - cu “intere-
satul” §i cu Gabriela Adame§teanu : Timpul de la Ia§i publi-
case o scrisoare a mea c¶tre Liviu Antonesei în care m¶ 
plîngeam de soarta a trei c¶r∞i: Culoarea curcubeului 
trimis¶ la topit de Liiceanu; Gard¶ invers¶: plumburile 
topite de Marin Sorescu - iar ïn Cerc (trimis¶ chiar prin el, 
prin Antonesei, la Editura Junimea, înc¶ din 1990), disp¶rut¶ 
f¶r¶ urm¶ (avea s¶ apar¶ în 1995 la... Eminescu !). ïn aceea§i 
scrisoare relatam episodul cu telefonul de la miezul nop∞ii 
dat de Gabriela Adame§teanu m¶tu§ii so∞iei, vocea de al¶turi 



345 P A U L  G O M A  Jurnal de Noapte-Lunga - Unde am gre§it?

care o îndemna s¶ întrebe în ce tiraj scoate Familia volumul 
pe care Humanitas îl distrusese... 

Gabriela Adame§teanu a negat-contestat adev¶rul 
spuselor mele într-o interven∞ie din revista 22. Am trimis un 
text de l¶murire, atr¶gînd aten∞ia c¶ organul GDS nu a 
reprodus nici m¶car în rezumat scrisoarea mea din Timpul -
pe care o comb¶tea cu putere. 22 a publicat textul meu 
(cel de contesta∞ie), încadrat de unul al directoarei revistei 
§i de altul al directorului editurii, în care cei doi directori 
(de con§tiin∞¶) nu iau în seam¶ acuza∞ia formulat¶ de mine la 
adresa lui Liiceanu de a fi distrus c¶r∞i, ci vorbesc de toate -
chiar §i de Gallimard... 

Fo§tii de∞inu∞i politici fac de multe ori afirma∞ii-f¶r¶-
probe (“Ixulescu trebuie s¶ fi fost ag¶∞at de Secu, altfel nu se 
explic¶...”), adev¶rul fiind confirmat tîrziu, cînd acuzatorul a 
fost pus la stîlpul infamiei pentru calomnie, dac¶ nu de-a 
dreptul “dela∞iune”. Nu to∞i de∞inu∞ii au acest fler (§i curaj) 
nu totdeauna func∞ioneaz¶ el f¶r¶ gre§ - voi spune, cu toat¶ 
modestia: dintre afirma∞iile (calomnioase!) ale mele mai 
sunt cîteva înc¶ ne-confirmate - îns¶ nici una din afirma∞ii 
n-a fost infirmat¶. ïn continuare voi spune c¶ §tiu s¶ 
plasez un text - mai cu seam¶ publicistic - de dup¶ 
decembrie ‘89 în... context. 

Cu vreo s¶pt¶mîn¶ înainte de apari∞ia num¶rului din 
22 în care eram aduna∞i sub genericul “Replici incomode”, 
Liiceanu fusese la Paris. Nu ar avea o semnifica∞ie deosebit¶ 
prezen∞a lui la Paris, dac¶... Dac¶, la telefon, Monica 
Lovinescu, readucînd în discu∞ie” înjurarea lui Liiceanu”, 
n-ar fi încetat brusc de a mai sus∞ine: Liiceanu nu putea face 
a§a ceva - chiar dac¶ admitea, în continuare, senin¶, c¶ §i 
lui Ierunca §i lui Cioran li se întîmplase acel lucru - §i dac¶ 
n-ar fi schimbat unghiul de atac: 

«De parc¶ n-ai fi publicat atîtea c¶r∞i în Occident… 
Chiar §i în Fran∞a ∞i s-au trimis c¶r∞ile la pilon, dar nu i-ai 
înjurat pe directorii editurilor - sau poate nu §tiu eu ? Uite», 
a continuat Monica Lovinescu, neobi§nuit de a§ezat, de 
profesoral: «Gallimard al dumitale, cît e de Gallimard, ∞i-a 
trimis exemplarele nevîndute la pilon! Nu? De ce taci?» 

Nu t¶ceam cum se tace: începusem a t¶cea. Cu strîn-
gere de inim¶. Cu durere (de inim¶). Chiar dac¶ de la o 
vreme se stîrniser¶ între noi neîn∞elegeri, cele mai multe din 
pricina mea, prietenia noastr¶ rezistase §i avea s¶ reziste, 
fiind dincolo de accidente... £i iat¶ c¶... Ceea ce f¶cea 
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Monica acum (prin cuvinte - pentru noi, oameni-de-cuvînt: 
fapte) nu mai era o gaf¶. Nici accident. 

Aveam impresia c¶ la picioarele mele se deschide o 
cr¶p¶tur¶, un crevas¶, o pr¶pastie. Pe m¶sur¶ ce Monica 
Lovinescu vorbea, cerea s¶-i r¶spund, insista, soma, 
pr¶pastia se l¶rgea, se adîncea, malurile se îndep¶rtau unul 
de altul - auzeam glasul tot mai îndep¶rtat: 

«De ce taci? Nu ∞i-a trimis §i Gallimard c¶r∞ile nevîn-
dute la pilon»? 

Dac¶ a§ fi fost somat s¶ r¶spund la : de ce (eram atît de 
îngrijorat)?, de ce (vedeam pr¶pastia c¶scîndu-se)?, n-a§ fi 
putut r¶spunde pe loc. ïns¶ m¶ însp¶imînta perspectiva a 
ceea ce avea s¶ vin¶. 

A durat mult “dialogul”: Monica Lovinescu întreba, 
întreba - eu t¶ceam. 

Tîrziu am r¶spuns cu acuzat¶ lehamite, încercînd astfel 
s¶ atrag aten∞ia partenerului asupra pericolului de la 
picioarele mele §i ale lui - am zis, alb: 

«Gallimard nu trimite c¶r∞i la... pilon, cum zice∞i». 
«Dar ce face Gallimard ?» s-a ag¶∞at pe dat¶ Monica. 

«De ce ? £i ce : nu e corect în române§te : ‘a trimite c¶r∞i la 
pilon’? - dar a§a se spune în fran∞uze§te ! R¶spunde: ce face 
Gallimard cu c¶r∞ile nevîndute ?» 

Intrasem, p¶trunsesem, m¶ scufundasem iar în t¶cere. 
Tare a§ fi vrut s¶-i trimit, de pe acest mal, semnale: s¶ 
înceteze cu întrebarea-cu-Gallimard, fiindc¶ din pricina ei 
se l¶rge§te-adînce§te pr¶pastia dintre noi. Zadarnic: nu 
auzea, nu pricepea, insista §i mai verbos. A§ fi zis c¶ chiar 
asta vrea partenerul : separarea definitiv¶. Sperînd într-o 
minune, am spus ce mai spusesem: 

«Gallimard nu trimite c¶r∞i la pilon». 
Monica s-a precipitat iar¶ - cu for∞e noi. Cu întreb¶ri ca: 

«Dar ce face ?», apoi: «Dar de ce... ?» 
Istovit, trist, am “r¶spuns” : 
«A§a, pentru c¶ Gallimard e Gallimard - sau: de asta 

Gallimard e Gallimard: fiindc¶ nu trimite c¶r∞i la... pilon». 
«Dar unde le trimite ?» 
Nu m¶ mai iritau întreb¶rile copil¶re§ti: îmi era jale. 

Vedeam : nu se mai putea salva nimic - chiar de nu 
cuno§team conturul amenin∞¶rii. 

«E§ti sigur c¶ Gallimard nu trimite c¶r∞i la pilon ?» - era 
suficient¶ îngrijorare în glasul Monic¶i, pentru a m¶ face s¶ 
r¶spund pe dat¶: 
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«ïn dou¶ rînduri le-am cerut c¶r∞i editate înainte de 
r¶zboi. Am a§teptat dou¶ luni. Mi le-au trimis». 

A t¶cut o vreme - se auzea în receptor dezorientarea, 
agita∞ia. 

«Nu-i adev¶rat !» - mi s-a p¶rut a fi mai degrab¶ 
tînguial¶ decît fermitate în convingeri. 

«E adev¶rat”, am r¶spuns. «To∞i cei care cunosc Casa 
Gallimard §tiu asta - de altfel, nu doar ei : se §tie» 

«Uite, eu nu §tiu !» 
«Parizianc¶ de-atîtea decenii…?» 
«Ei, atîtea decenii !» 
«...iar domnul Ierunca a colaborat la...» 
«Sigur-sigur, la Pléiade... Dar tot nu e§ti sigur c¶ 

Gallimard nu trimite la pilon c¶r∞ile nevîndute !» 
Ajuns aici am f¶cut o gre§eal¶; una mare: 
«Nu în∞eleg de ce insista∞i atîta cu trimisul la... pilon - a∞i 

dori ca Gallimard s¶ aib¶ acest obicei ?» 
«Nu-i adev¶rat !» s-a ap¶rat cu nega∞ia. 
Dup¶ câteva ore mi-a telefonat iar : sunt eu sigur-sigur 

c¶ Gallimard nu trimite c¶r∞ile la pilon? S¶ m¶ mai gîndesc, 
poate c¶... 

Sim∞ind amenin∞area venind, implacabil¶, nu mai a§tep-
tam decît lovitura de berbece în poart¶ - n-a venit imediat; în 
fiecare zi, uneori de mai multe ori pe zi, Monica Lovinescu 
îmi telefona - la un moment dat, m-a întrebat: 

«Nu te-ai r¶zgîndit cu Gallimard ?” 
N-am §tiut ce s¶ r¶spund - §i n-am r¶spuns. 
Din acel moment, Monica a încetat de a-mi telefona; 

m-am îngrijorat: o fi bolnav¶? I se va fi întîmplat ceva, sau 
tot-cu-Gallimard? - dar n-am sunat-o. 

ïntr-o bun¶ (rea) zi, îmi sose§te prin po§t¶ revista 22; în 
paginile 14 §i 15, sub genericul “Replici incomode”, într-o 
caset¶, redactorul-sef scria: 

“ïn acest num¶r redac∞ia noastr¶ î§i face datoria de a 
publica toate textele (sublinierea mea) privitoare la articolul 
(sic!) ‘Paul Goma împotriva tuturor’ ap¶rut la Timpul (drep-
turi la replic¶ apar∞inînd Gabrielei Adame§teanu, lui Paul 
Goma §i lui Gabriel Liiceanu), pentru ca cititorii s¶ poat¶ 
avea la dispozi∞ie o documentare complet¶”. 

“Documentare complet¶”, “toate textele” în concep∞ia 
Gabrielei Adame§teanu : f¶r¶ scrisoarea (nu articolul!) mea 
din Timpul, în schimb, cu textul lui Liiceanu, publicat a doua 
oar¶ (prima: în Timpul); al ei... pentru a treia oar¶ - a doua în 
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propria-i revist¶... 
Intereseaz¶ replica lui Liiceanu: f¶r¶ a r¶spunde direct la 

repro§ul meu - topirea volumului nedistribuit - el scria : 
“Fluiditatea unui depozit de carte este pentru editur¶ o 

chestiune vital¶ ca «darea la pilon» a c¶r∞ilor, în Fran∞a, de 
pild¶, este o practic¶ obi§nuit¶ pentru to∞i editorii... Nu cred 
c¶ lui Goma i-a venit în minte s¶-l compare pe Gallimard cu 
Chi§inevski sau cu R¶utu, dar desigur Bucure§tiul nu e 
Parisul §i ceea ce acolo ∞ine de legi economice elementare 
aici devine crim¶ cultural¶. £i un elev de prima clas¶ de liceu 
cred c¶ e capabil s¶ disting¶ între topirea unor c¶r∞i (pe care 
pia∞a nu le mai absoarbe) de c¶tre fabricantul lor în vederea 
posibilit¶∞ii de fabricare a noi c¶r∞i §i arderea c¶r∞ilor (pe 
care publicul le-ar devora) - pe considerente ideologice.” 

Am prezentat în Scrisori întredeschise “dialogul” cu 
Liiceanu §i cu Adame§teanu - nu mai am poft¶ s¶ revin. 

Ceea ce a urlat ca o siren¶ de alarm¶: Gallimard : nu m¶ 
în§elasem cînd b¶nuisem a fi ceva în neregul¶ cu Gallimard 
în gura Monic¶i. ïn ultima scrisoare adresat¶ Gabrielei 
Adame§teanu (vezi Scrisori întredeschise), spuneam: 

“...dac¶ mi-e mil¶ de cineva, apoi de sfetnicii s¶i (ai lui 
Liiceanu - nota mea) mi-e mil¶: nu cuno§teau «am¶nuntul» 
(dar l-au transmis directorului Editurii Humanitas, pentru ca 
acesta s¶-l pun¶ cu botul pe labe pe calomniatorul, pe 
mincinosul, pe înjur¶torul Goma) - iat¶ «am¶nuntul» pe care 
îl cunosc, vorba Directorului, pîn¶ §i copiii de §coal¶: 
Gallimard nu trimite la topit (au pilon) c¶r∞ile nevîndute. 
A§a. S¶ nu m¶ întrebe sf¶tuitul §i sf¶tuitorii: De ce ? - ar fi 
trebuit s¶ §tie §i singuri, pîn¶ la vîrsta pe care o au.” 

Cu asta am spus - din nefericire - totul. 
Aveam de gînd ca, o dat¶ recuperate hîrtiile, s¶ dau 

citate din Jurnalul pe 1993 §i 1994, ca s¶ ilustrez agonia 
prieteniei noastre. Acum c¶ am ajuns la sfîr§itul transcrierii 
la ordinator a dactilogramei ini∞iale, nu mai am chef. 

Nu mai am chef de nimic - nici de citate, nici de “probe” 
- nu vreau s¶ probez, a§ vrea (pentru prima oar¶) s¶ uit. 

…£i s¶ fie ca si cum nici n-ar fi existat prietenia cu 
Monica Lovinescu §i cu Virgil Ierunca ; s¶ fie ca §i cum 
niciodat¶ (dar cum de pot crede c¶ a putut fi ?), ace§ti 
oameni de carte ce au slujit o via∞¶ de om cartea, într-o 
disput¶ dintre autor-de-carte-victim¶ §i editor-topitor-de-
carte - pot lua partea editorului distrug¶tor de carte... Ar fi 
putut r¶mîne curajos-impar∞iali (chiar dac¶ impar∞ialitatea, 
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în acest caz, este par∞ialitate v¶dit¶), încercînd o mediere, un 
dialog - o împ¶care, de ce nu ? - între Liiceanu §i mine. Ei au 
ales “partida Liiceanu”, cu arme §i bagaje: au furnizat 
distrug¶torului de c¶r∞i nu doar explica∞ii, justific¶ri ale 
actului de a distruge c¶r∞i, ci §i argumente (vai: §i acelea 
neadev¶rate, ca “Gallimard”). 

Ultima - pe care am aflat-o: la sfîr§itul unei conferin∞e 
de la Casa Român¶ din Paris, o persoan¶ din sal¶ i-a pus lui 
Liiceanu întrebarea: Care este adev¶rul cu acea carte a lui 
Goma: a fost doar par∞ial distribuit¶, apoi depozitat¶, apoi, 
din depozit, trimis¶ la topit - f¶r¶ ca autorul s¶ fie avertizat 
în nici una din “etape” ? 

Se zice c¶ Liiceanu s-a ridicat s¶ r¶spund¶ - ce anume, 
alt¶ poveste - îns¶ Monica Lovinescu, aflat¶ lîng¶ el, ca 
gazd¶-prezentatoare, l-a re∞inut pe scaun §i a început a striga 
la persoana din sal¶ c¶ n-are dreptul s¶ pun¶ asemenea 
întreb¶ri jignitoare, calomnioase, unui intelectual de talia lui 
Gabriel Liiceanu! - cel care a f¶cut atîta pentru cultura 
român¶ §i pentru demnitatea ei... 

Penultima ; nu în∞elegeam de ce Thomas Bazin, lectorul 
francez de la Ia§i, prieten cu Dan Petrescu, Luca Pi∞u, 
Antonesei, Cangeopol, Al. C¶linescu - de§i înainte de 
decembrie ‘89 revenea frecvent în Fran∞a, nu m-a contactat 
§i pe mine, chiar de-mi exprimasem repetat dorin∞a fa∞¶ de 
Monica Lovinescu - s¶ fi fost ne-dorin∞a lui? Dac¶ da, nimic 
de zis ; dup¶ cum n-am în∞eles cum se face c¶ persoane 
ce-§i manifestau prin telefon (de la Paris) ori prin interme-
diari voin∞a sau interesul de a m¶ vizita... nu au f¶cut-o în 
ace§ti peste §ase ani: Mircea Dinescu, Dan Petrescu, Doina 
Cornea, Lucia Hossu-Longin, Patapievici, Zografi, Marilena 
Rotaru §i înc¶ al∞ii - cu to∞ii trecu∞i înainte pe la Monica 
Lovinescu. Am aflat ceva-ceva de la cî∞iva români necunos-
cu∞i publicului: Monica §i Virgil le d¶duser¶ adresa mea, 
telefonul - §i sfatul: 

«ïn ultima vreme nu se simte prea bine - e de crezut, cu 
via∞a pe care a avut-o... S-a retras, nu mai vrea s¶ vad¶ pe 
nimeni, înjur¶ pe toat¶ lumea, chiar §i pe noi ne bruscheaz¶... 
Nu credem c¶ ar fi momentul.» 

«Nu-i momentul...» 
Am mai vorbit despre asta: în vara lui ‘90, Monica 

Lovinescu a intervenit în pres¶ pe urma unui text de Norman 
Manea defavorabil lui Eliade (sus∞inea c¶ Eliade ar fi scris 
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articole antisemite). ïn esen∞¶, ce a spus? Nu a contestat 
adev¶rul (Eliade a chiar scris articole antisemite - salutar ar 
fi fost dac¶ §i le-ar fi recunoscut §i asumat), ci a avansat o 
tez¶ aiuritoare pentru mine, dar ce balsam pentru mînc¶torii 
de soia, pentru rezisten∞ii-în-gînd, anume c¶ nu este 
momentul de a vorbi despre faptele rele ale mi§c¶rii 
legionare, cînd abia am ie§it (ce optimism!) din comunism §i 
cunoa§tem prea pu∞ine despre crimele comuni§tilor. 

Am mai spus ce am replicat - la telefon - fa∞¶ cu acest... 
§ablon al cenzurii comuniste : “nu-i momentul”. Iat¶ îns¶ c¶, 
de cînd a ap¶rut cartea lui M. Ni∞escu ce a stîrnit mare 
tulburare printre “cei buni” (de ce, dac¶ sunt atît de buni ?), 
unul dintre cei mai fideli ucenici ai Monic¶i §i ai lui Virgil, 
anume Dan C. Mih¶ilescu, scriind despre necesarul act de 
salubritate moral¶ scriitoriceasc¶ - vorbesc, în continuare de 
opul postum al lui Ni∞escu - conchide c¶ acesta... “pic¶ prost 
chiar acum, cînd se apropie alegerile, iar Opozi∞ia trebuie 
s¶ cî§tige...” 

Riscînd s¶ fiu acuzat iar de calomnie, fac apropiere între 
“Nu-i momentul” lansat de Monica Lovinescu în Anul 
Domnului 1990 si “Pic¶ prost...” al lui D.C.M., în ecou. 

Nu-i momentul: pic¶ prost! - ar putea pretinde §i al∞ii, 
de-o pild¶ cei ce au g¶sit abuziv¶ lansarea, de c¶tre Virgil 
Ierunca (dup¶ spusele lui Ovidiu Cotru§), a cuvintelor 
rostite de Mircea Vulc¶nescu pe priciul de moarte: “S¶ nu ne 
r¶zbuna∞i !” Fiindc¶, de spaima dreptei judec¶∞i, s-au repezit 
s¶ citeze-din-clasici, s¶-§i confec∞ioneze o justificare-
certificat-de-bun¶-purtare to∞i poci∞ii, to∞i beli∞ii, to∞i gu§a∞ii 
de la Ple§u (trecînd prin Buzura cu al lui : “F¶r¶ violen∞¶ !”) 
§i pîn¶ la ultimul securist: aceia care, dup¶ ce-au mînjit, au 
împu∞it, au terorizat, au distrus o ∞ar¶, acum ne îndeamn¶ s¶ 
fim… cre§tini! S¶ nu ne r¶zbun¶m pre ei ! Doar a§a ne-a 
înv¶∞at însu§i Mircea Vulc¶nescu, na∞ionalist §i cre§tin de-al 
nostru, din popor... 
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Unde am gre§it?

Am ajuns la sfîr§itul acestui text - am s¶ r¶suflu u§urat 
cînd am s¶-i pun punct. 

Nu mai e nevoie s¶ repet: nu am schi∞at aici “portrete” -
ci am încercat s¶ dau seama de ruptura cu, în ordine 
cronologic¶: Ivasiuc, ¢epeneag, T¶nase, Manolescu, Marie-
France Ionesco, Monica Lovinescu. Ace§tia exist¶ în textul 
meu numai în m¶sura în care mi-au fost de folos în c¶utarea 
motivului rupturii, dup¶ decenii de prietenie. 

Dac¶ n-am reu§it - foarte r¶u pentru mine; dac¶ 
am reu§it, tot foarte r¶u: n-am reu§it s¶-mi p¶strez prietenii... 
Numai c¶ eu (am mai spus, nu-i nimic: repet) pun pre∞, 
în primul rînd, pe prietenie - fiindc¶ atunci cînd m¶ despart 
de cineva, îmi r¶mîne ceva; nu mai am prieteni, mi-a 
r¶mas prietenia. 

Paris, rue Bisson, 19 decembrie 1995 


