
                                                          MIRCEA PORA

                                                              SE  ÎNTUNECĂ...
 

  Căldura din piaţă se mai domolise, nu mai trebuia să bei atâta apă. Un semn spre bine. Şi, 
totuşi, te ştergeai mereu pe frunte  de o altă apă, sărată, ieşită mereu din tine. Aproape nimeni 
nu se putea apăra împotriva arşiţei. Era atât de puternică şi cuprinsese întreg albastrul cerului. 
Păsările zburau rar, împiedicat, nici nu se ştie ce-ar mai fi putut să caute. Bătăile din aripi 
trudnice, parcă dădeau să se oprească. Căldurile acelea care istoveau pe oricine, rămase totuşi 
în memorie.  Orice fir de iarbă stătea cu vârful îndreptat în jos, într-o nefirească arcuire, la fel, 
florile, parcă-şi lăsaseră toată vlaga să se scurgă din ele. Amorţite, nu mai aveau strălucire. De 
fapt, mureau în tăcere sub soarele ce nu mai avea milă de nimeni şi nimic. În mijlocul satului, 
biserica, semeaţă, singuratică, îşi trimitea în înălţimi turnul încins. Nu era nimeni acum în 
interior, doar preotul, în reverenda-i neagră se ruga în altar. Pare-se că nu simţea căldura, 
lumea stinsă  de afară.Răzbătea acolo printre ziduri, sec, înăbuşit, câte un lătrat de câine ce se 
lupta şi el cu fierbinţeala.  Trecea un tren pe la ora aceea, realmente aiuritoare, pe sub plopii 
cu frunzele arse din gară. De-ar fi adus cu sine o picătură de apă, să se fi scurs ceva din fiarele 
acelea huruitoare. Nu cobora aproape nimeni din vagoane, pe peronul gării de sat ce părea să 
fie un nesfârşit cartof încins. Impegatul cu un gest vag, înţeles de cine trebuia să înţeleagă, 
dădea repede liber garniturii, să plece, să se-nfunde în pustiul fierbinte ce se vedea cât 
cuprindeai cu ochii. Radiourile tăceau, o pală rătăcită de vând, binefacere de-o clipă, poate 
venea nesperat dinspre câmpuri, găsindu-şi repede sfârşitul în încremenirea arborilor, în 
nemişcarea de ochi mort a zidurilor. Ora unu, două, într-o flacără ce venea de sus, aproape 
totul ardea...După ora trei, 15 spun savanţii, apăreau semne că se vor deschide culoare spre 
ceva ce avea să fie mai bun, mai uşor de dus în spinare. Căldura continua să stea aproape 
peste tot ca un baron neândurător, dar un freamăt se simte din iarbă, din frunzele neânfrânte 
definitiv ale copacilor, din zborul reânviat al păsăărilor. Câte nu ne spun nouă ele, 
păsările...Toate acestea prevesteau firul subţire de răcoare ce avea curând să vină. Casele se 
scuturau încă sub soare dar de undeva, de jos, se ridicau umbre să le ajute. Şi cât de curând 
lumina aceea văzută de sus, începe să scadă, să-şi caute parcă un loc de scăpare. Timpul ei 
trecuse, razele acelea trebuiau să dispară şi ele, să fie uitate pentru o anume vreme. Reveneau 
mirosurile, feluritele mirosuri, tabloul ce-l aveai înainte începea să se mişte, să redobândească 
pentru o vreme , un glas. Nu se mai înmuia iarba ca şi când ar fi primit lovituri, prin praf 
puteai liniştit să calci, era acceptabil, aproape fin ca o mătase, şi căruţele răsăreau nici nu ştii 
de unde, cu caii mari, parcă atunci prinşi în ham. Acum fără grabă, dar statornic, răcoarea lua 
locul căldurii, o cât de bine se pricepea ea să îmbrăţişeze totul. Cum să nu te bucuri, când o 
mâţă scăpată din strânsorile căldurii, se tot chitea la pânda unui porumbel, când două, trei 
femei tinere, ascunse până atunci, se puneau pe sporovăit în dreptul prăvăliei, când mai mulţi 
bătrâni, ascunşi până atunci şi ei, se invitau unul pe altul cu intrarea-n cârciumă...Şi se auzeau 
voci, ţipete, parcă se tăiau undeva crengi sau lemne. Era şi-un foşnet de plăceri trupeşti care 
aproape că se făcea auzit. Legături secrete pe care le ştiau aproape toţi, dar care, aparent, 
cereau un sprijin, un braţ de ajutor ca să se împlinească. Le era oferit acesta de mult dorita, 
aşteptata, înserare, de faptul că „se întuneca”...



„Se întunecă, spunea cineva, a fost destul pentru azi, eu mă duc acasă”...Şi-o pornea într-o 
direcţie uşor clătinându-se, cu gândul de a nu cădea, de-a fi lăsat în pace de câinii de pe 
stradă. 
Se vor auzi curând şi cucuvelele, intonând „prevestiri” din podurile unor case...

                 
                                                                     CASA

Îmi place să scriu întotdeauna cu pix negru.  Să scriu seara, când totul se linişteşte. Pereţii se 
întunecă puţin, iar mobilele, murind cu încă o zi, se afundă mai adânc în covoare ca nişte 
iepuri pe care i-ar absorbi puţin câte puţin nisipirile mişcătoare. Camera cu telefonul e 
încăperea preferată în care stau seara. Întins pe divan, cu veioza aprinsă şi cu o carte alături. 
Pe peretele alăturat canapelei e o oglindă încadrată de portretele lui Liszt şi Wagner. Pe 
peretele din faţă, un ciobănaş şi o tânără femeie frumoasă ca un vis, tăcută ca o fântână 
abandonată în pădure. Urmează apoi o mare fereastră prin care sufletul meu, noaptea, se 
strecoară afară, pe strada pustie. Când se reântoarce să-şi reia locul, el străpunge o perdea din 
spatele căreia, când şi când, se iveşte chipul mătuşii mele, plecată şi ea demult. În camera 
următoare nu pătrund seara, niciodată…Poate din cauza ceştilor de porţelan ce stau în vitrină 
ca nişte peşti albi într-o albie secată. Dar mai sunt acolo şi albumele ce închid între filele lor 
rânduri de morţi. Mobila principală a camerei de dincolo e masa…Au stat în jurul ei atâţia 
inşi…Un colonel german, unul rus, fără şcoală, informatori de gradul unu-doi, ingineri, 
medici cu diplome false, profesori de istorie inculţi şi, în permanenţă, familia…Din camera cu 
masa în cea cu fotoliile duce un drum presărat cu amurguri calme, cu sânge scurs chiar din 
venele lui Dumnezeu, cu spaime ce urcă din lăzile putrezite de pământ. Fotoliile pe care se 
aşează fiul meu când se întoarce vremelnic din străinătate…În spatele lui, când el îşi fumează 
ţigara, apar pentru câteva clipe grădini, ochiuri de apă, frunze ce tremură în frig. Fiul meu 
organizează demult campionatele mondiale de fotbal. Cuvântul lui e ascultat pe cinci 
continente. Dar la finale şi la onoruri el nu participă niciodată. Dintr-un motiv simplu…
Tocmai atunci el se simte inspirat literar şi, fireşte, lucrează pe pagini, căci ar vrea să lase în 
urma lui cel puţin un roman…Ar mai fi de spus câteva cuvinte despre bucătărie…Aici curg 
mereu robinete, bătrâneţea e la ea acasă, jucându-se cu feţe de masă, cratiţe, pahare, castroane 
de crème şi salate. Noaptea, când se stinge lampa , din îndepărtate imperii vin gândacii în 
bucătărie. Corpusuri armate negre, roşii, mărşăluind neântrerupt prin paragina nopţii. A mai 
rămas podul, dar el nu e însemnat prin nimic…Nu s-au scris poezii în el, nu s-au probat 
toalete, nu s-au pus la cale numere de ziar, nu s-au consumat acte de amor…

    După atâtea plecări şi plecări, în toate aceste încăperi am rămas singur cu o iubită mai 
bătrână. Nişte buni prieteni ne-au trimis doi păianjeni din Italia. Pe pânzele ţesute de ei, 
mâinile noastre se întâlnesc…

  

                                                       APROAPE  SINGURI

        Iarnă şi multă singurătate în oraş. Vor fi casele, blocurile cât cuprinzi cu ochii pline de 
oameni, dar eu nu-i simt. Trec unii, mă mai salută, mă ajută să urc, să cobor din tramvai, dar 



starea de singurătate persistă. Au fost şi situaţii şi nu una singură, când diverşi necunoscuţi, 
apăruţi de te miri unde, mi-au spus, cu „precizări” , că mi-au fost elevi. „Aveaţi, domn 
profesor, un trenci maro, nu grozav, iar când ploua, toamna, veneaţi cu el”...Ziceam, de 
regulă, „da, da, aşa era,” dar nu-mi aminteam nimic. Cei mai mulţi dintre ei aveau chipurile 
opărite de vârstă. Dacă ei arătau aşa, elevii mei cum ar veni, atunci, cum trebuie să arăt eu, 
profesorul lor?...Adevărul e că nu m-am mai privit într-o oglindă de mult. “Ghici, ghici, 
oglinjoara mea”…pe naiba, ce să “ghici?”...Altă dată jonglam cu ele, dar acum, ce zic, de un 
număr bun de ani m-am oprit. Ştiu cine sunt, asta nu pot spune, dar nu şi cum atăt. Aici mă 
bazez pe Suzana, care de cinci ani, asta o ştiu sigur, îmi poartă de grijă. Dacă e vorba de dat 
barba jos, Suzana o face, dacă creşte părul, dulău, Suzana cu un foarfece îl scurtează, , dacă e 
murdară, pătată cămaşa, Suzana o schimbă. „Bib, bătrân”, îmi spune, „nu mai poţi circula 
aşa”. Pe când eram foarte tânăr şi arătos, se spunea despre un idiot de conducător , nici nu ştia 
bine vorbi, că e „în toate”. Aşa e Suzana acum pentru mine, e „în toate”. Fără ea, „m-aş duce 
dracului”, asta e formula...Şi, mai adaug la portretul ei, nu e nici pretenţioasă, mă lasă să fac 
tot ce-mi place. Spre exemplu, îmi place să mă cred scriitor. Drept urmare nu mă împiedică să 
mâzgâlesc caiete, dar mă roagă un singur lucru, să nu-i citesc ce scriu. Şi altele, la fel, căci 
mai sunt...Mă chinuie, dar nu de azi, de ieri, un lucru care m-ar face de râs dacă l-aş mai 
spune şi altora. Nu-mi amintesc ceva şi pace. De unde şi când a venit Suzana la mine? Eu îmi 
mai aduc aminte, dar şi asta e de râs povestită altora, că am mai fost căsătorit , o dată sau de 
două ori. Dar n-a mai rămas în minte aproape nimic despre soţiile acestea. Nici cum le-a 
chemat nu mai ştiu, nici cum arătau. Ştiu précis că n-am avut copii cu ele, dar altceva, nimic. 
M-au îngrijit când am fost bolnav, mi-au cumpărat chiar ele, cu mâna lor, cele necesare, un 
pantof, o cravată, un veston, le plăceau petrecerile sau stăteau îmbufnate într-un colţ, 
nevorbind cu nimeni, se culcau devreme, mâncau fasole bătută cu ciolan sau nu, vorbeau în 
somn?...Una peste alta, nu mai ţin minte din viaţa mea aproape nimic…Dar acum când 
realmente mă bâlbâi pe străzile astea, „un pas înainte, doi paşi, înapoi”, după vorba nu mai 
ştiu cui, mi-a venit o idee, ştiu ce am de făcut. Mă descurc eu cumva şi ajung la restaurantul 
acela, mic, mic, el dar are un chichiţ, al cărui nume începe cu „Lebăda”...că e neagră, că e 
albă, că pluteşte, că doarme, asta nu mă mai interesează. Lângă o biserică, mă uit şi eu după 
turnuri, imposibil să n-o găsesc...Şi, mai departe vom vedea...Acel mic restaurant exista chiar 
lângă o biserică şi era unic în felul său. Ştiu asta precis. Patronul, gospodărind prost banii, 
plătind generos amante, bătându-şi mereu soţia, o oarecare Sofia, ajunsese în plin faliment 
financiar, mai exact în conflict deschis cu fiscul. După ce-a încasat vreo câteva amenzi, 
neplătite şi acelea, într-o bună dimineaţa, la clasica oră de cafea, au năvălit în local vreo zece 
indivizi şi i-au ridicat de acolo aproape tot. Cum l-ai  lăsa total fără păr,pe un lăţos. Au zburat 
în camioanele pregătite în faţa intrării pentru oaspeţi, mese, scaune, fotolii, covoare, unele 
aduse cu sacrificii din Turcia pentru „momentele orientale”, podiumul pentru orchestră, 
perdelele lungi de la ferestre, lampadarele, rămânând în final o sală goală ca un şopron, de 
tavanul căreia atârna o mică lebădă de ghips. Zidurile lăsându-i-le încă în proprietate, patronul 
nu s-a demoralizat. Alungându-şi amantele şi reapropiindu-se de soţie, deci în cuplu, au 
refăcut localul, adică l-au „modernizat”, după formulele care circulau mai nou prin lume. Mai 
exact au pus pe jos pături, scoarţe, rogojini, la tarife diferite, puţină căldură era, lebăda atârna 
din tavan pentru un dram de atmosferă, şi astfel, contra unei jumătăţi de leu puteai bea un fel 
de cafea, pentru un leu, un pahar dintr-un anume fel de vin...Iarna, „Lebăda”, numele îi 
rămăsese, se închidea ceva mai devreme căci ataca întunericul. Nunţi, onomastici, felurite 
petreceri în atari condiţii nu se mai ţineau. Într-un astfel de „restaurant” intrase şi profesorul 
Bibu sau „Bib bătrân” cum îl mai alinta Suzana. Lângă el pe scoarţă, un domn şi mai bătrân, 
lucrul acesta observându-se după chipu-i realmente opărit de ani. Fiindu-i probabil frig, ţinea 
pe umeri în chip de palton, un pled  găurit în dreptul braţelor, legat pe mijloc cu o sfoară. 
Dialogul dintre cei doi se închegă imediat...



-Vezi, uită-te la mine.Am palton „modernizat”. Acum o lună doi indivizi, care mi-au spus că 
sunt nepoţii unui fost student de-al meu, au intrat peste mine, politicoşi, nu pot spune, din 
„tataie” nu m-au scos, mi-au luat din dulap paltonul şi m-au învelit cu pătura asta. „Trebuie să 
fiţi în rând cu lumea, acum nu se mai poartă ce aveţi dumneavoastră”. Mi-au dat asta , au luat 
paltonul cu guler de blană,biber după cum ţi-am zis, şi au plecat. Ce spui, Bibule sau „Bib 
bătrân” că numai aşa te poate chema, ce spui? Să ştii că şi pe mine mă cheamă tot Bibu, poţi 
să-mi zici şi „Bib bătrân”, nu mă supăr. Oricum, bucuros de cunoştiinţă...

-Oh, domnule Bibu, „Bib bătrân”,prietene,  dar v-au „modernizat rău de tot. Şi chiar acuma, 
iarna. Şi cu „modernizarea”,  doar asta a fost , vreau să zic?

-Bibu meu drag, stai oleacă, nu te grăbi aşa...S-a făcut asta în etape...pot zice aşa că doar acolo 
am fost. Au venit vreo cinci echipe de „modernizatori”, cu chingi la ei, cu sfori, astea sunt 
aparatele spuneau, şi m-au tot „modernizat”...Dulapuri, vitrine, patul în care-a murit tata, 
porţelane, bibelouri aduse de departe, moştenite, tot au cărat...şi spuneau...vă facem acum 
camerele să puteţi primi pe oricine...şi actori miliardari de le Hollyvood. 

-Şi, dumneavoastră, tu, Bibule, vreau să spun, nici o reacţiune?

-Cred că plângeam şi cu mâinile întinse i-am rugat, asta ştiu sigur, pentru pian, să-l lase, cânta 
la el Cornelia, biata de ea cum s-a dus, „Noapte Sfântă”, în seara de Crăciun. 

-Bib sărman, Bib necăjit. Uite că plâng şi eu acum, de luat au luat, dar ce au pus în loc?

-Scoarţe, rogojini, pături, ca astea pe care o să stăm dacă mă vizitezi...Ş-acum să-ţi spun ceva, 
dragul meu Bib...au aflat tâlharii că sunt singur, că n-am pe nimeni...absolut pe nimeni...

-Să nu crezi cumva, Bib drag, că n-au venit şi la mine cu „modernizarea” asta...au bătut la uşă, 
s-au recomandat, tata şi unchiul nostru v-au fost studenţi,vechea placă, şi-am vrea...dar 
Suzana, draga de ea, apăruse  deja, ia luat în primire cum ştie ea, şi-au şters-o repede cu 
modernizarea lor cu tot...

-Ce bine, Bibule, că o ai pe Suzana, nici nu ştii ce dar ţi-a făcut cu ea Cel de Sus!

-Ba ştiu de darul ăsta...Ea-mi spune şi ce fel de profesor am fost, mă înţelegi, frate Bib, îmi 
spune ce-am predat...Dacă n-aş fi uitat iară ţi-aş spune...

-În ultima vreme şi mie Cornelia-mi spunea, că nici eu nu mai ştiam....

De-acum ei părăsiseră „Lebăda” şi chiar se-ndepărtau de ea când le apăru în faţă Suzana. 
Bucuroasă de întâlnire, nepresată de vreun program, îi spune Bibului ei...”Bine că te-am găsit, 
mergem acum acasă să mă scap de-o grijă, să-ţi lămuresc despre ce m-ai întrebat, ş-apoi către 
celălalt Bib....nu mai ştie nimic despre fostele neveste, două la număr, şi-ar vrea să-i spun câte 
ceva...

Dar primul Bib, ca vârstă, apucase să se-ndepărteze puţin. N-auzise ce-i spusese Suzana şi 
chiar dacă ar fi auzit nu i-ar fi folosit la nimic. Văzut din spate, cu pătura pe post de palton, 
părea cu adevărat o apariţie dintr-o altă lume...



 
                                                             AŞTEPTARE

   Un vânt melancolic, parcă prea uşor îmbrăcat, trecea printre copacii unui parc. Un parc fără 
nume, cu crengi. Pe bănci, nimeni, doar maldăre de frunze udate de ploaia căzută în ajun. 
Deodată o voce anunţă...”Va trece cât de curând, prin aceste locuri, toamna. A mai fost, dar 
vine iar”...M-am aşezat pe o bancă, singur ca un premiant şi-am început să aştept. Mărturisesc 
că aşteptarea mi-a fost lungă ca o susţinere de doctorat. Au trecut pe lângă mine corbi veniţi 
de peste ocean, unii dintre ei recuperaţi din valuri, pisici din specia rară a celor care au un 
singur ochi, tigri înnobilaţi de tristeţe, care măturau cu cozile lor parcul, o mamă cu băiatul ei, 
o păpuşă mare ce s-a făcut ţăndări dincolo de parc. Şi, toamna, nu mai venea...Se făcuse 
noapte, noapte de-a binelea, când toamna totuşi a trecut...Ca un val s-a dus, ca un cutremur de 
nestăpânit. A rămas pe urmele ei ceva aburos, sângerând, un cap, nişte ochi, strălucitori ca 
lama de cuţit, un păr zbătându-se prin întuneric. Altceva, nimic...Trăiam de mult în oraşul 
acesta, trăiesc şi acum. Trebuie să vină cât de curând iarna, arc rece, alb, îngheţat. Ar fi 
frumos să pictaţi un tablou cu toate aceste foşnete, zboruri, apoi cu tigri înnobilaţi...Dar ar 
trebui să staţi mult cu penelul în ploaie, în vânt. Ş-apoi, pe cine mai interesează fantezia 
dumneavoastră?...când sunt atâtea locuri pentru dans, fitness, relaxări, subtile atingeri? Mai 
bine mergeţi acasă, poate e căldură în calorifere şi, mai ales, poate şi vine cineva...Încercaţi să 
mergeţi acolo...

 

   


