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I
Cuvântul autorului
Am scris, până acum, vreo patru cărţi. N-am publicat niciuna,
le-am aruncat pe toate la gunoi. Aşa că, se naşte, firesc, întrebarea:
de ce naiba mă încăpăţânez să scriu? Răspund: nu ştiu, mai ales că
eu mă consider fotograf! Prima oară, când am început să aştern cuvinte pe hârtie, s-a terminat prost. Cu ceartă şi scandal. Lucram la
Baia Mare şi, trebuie să spun, mă săturasem să comand la ţigani şi
ţărani, numai de ăştia erau în schimbul pe care îl conduceam. Nu că
aş fi avut ceva împotriva lor, dar eram convins că nu-i interesează
munca, iar eu, atunci, eram al naibii de încăpăţânat să muncesc cât
mai bine. Îmi doream să observe cineva că îmi fac treaba, că sunt
bun în ceea ce fac. Să ajung, astfel, cineva. Pentru că promisesem
tatei, când era pe patul de moarte, că va fi mândru de mine.
Renunţasem, însă, la ideea de a deveni cineva prin profesia
pe care, vrând-nevrând, mi-am ales-o. Aşa că, hotărâsem să mă
apuc de scris. Nici acum nu ştiu de ce tocmai de scris. Poate, pentru
că soacră-mea de atunci, în casa căreia locuiam, îmi interzisese să
mai prelucrez fotografii în apartamentul ei. Mda, îmi aduc aminte...
Îmi făcusem un laborator într-un dulap, unde lucram când se lăsa
întunericul. Câştigam un ban în plus, făceam fotografii, îmi plăcea al
naibii de mult!
Rămas fără o ocupaţie care să mă atragă, de serviciu îmi
păsa din ce în ce mai puţin, v-am spus mai sus de ce, mi-am zis că
imaginaţia mea se poate dezvolta în scris. Am împrumutat, aşadar, o
maşină de scris, de la o cunoştinţă. Am început să ţăcăn toată ziua,
când aveam timp liber. Până într-o zi când, nevastă-mea, furioasă, a
luat maşina de scris şi a dat cu ea de pământ. Au sărit literele şi s-au
încălecat mecanismele. M-am chinuit destul să o repun, cât de cât,
în stare de funcţiune. Nu reuşisem însă pe deplin, aşa că am dus-o
la reparat. Apoi, am înapoiat-o proprietarului. Acestea au fost primele
momente ale mele de aşa-zis scriitor. Ce a urmat acestei întâmplări
este neesenţial, sau n-are rost să povestesc acum.
Este cazul să spun că, dacă faptul că pot scrie a fost doar în
închipuirea mea, prima încurajare, prima confirmare dacă vreţi, a fost
când m-am angajat la Timpul. Mircea Cavadia a fost cel care mi-a
dat brânci. Metaforic vorbind, el mi-a pus pixul în mână. Îl iubesc, dar
îl şi urăsc. Îl urăsc pentru că, de câte ori îi dădeam un text, mi-l
corecta de mă enerva. Rebelul din mine nu suporta ideea că
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altcineva era mai bun ca mine. Nu suport nici acum. Dar, lăsând ura
la o parte, de la el am învăţat o groază de chestii. Am învăţat că
trebuie să ai autocontrol când aşterni ceva pe hârtie. Trebuie să ai,
dar eu nu am. Şi nici nu cred că voi avea vreodată. Scriu fără să-mi
pese de vreo regulă. Le dau dracului de reguli! Scriu tot ce simt. Nu
ştiu de ce, cred că este important ceea ce simt eu!
Un alt moment, foarte important şi el în devenirea mea, a
fost când, ameţit de băutură, supărat pe Dorina Sgaverdea de la
Timpul că mi-a desfiinţat rubrica mea din ziar, i-am scris lui Alex
Ştefănescu, pe atunci la Flacăra. Eram într-un bar din Moldova
Nouă, unde încercam să aflu mai multe despre embargou. Atunci,
într-o bombă nenorocită, alături de bidonari şi beţivi, am scris, cred
eu, primul meu reportaj adevărat: Pescari, sat binecuvântat. L-am
trimis lui Alex, pe care nu l-am văzut în viaţa mea, decât la televizor.
Mi l-a publicat imediat. Văzând revista, au fost primele mele
momente de fericire adevărată.
Aşa a intrat scrisul în mine.
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Sat Cârnecea, judeţ Caraş-Severin, pe la ora prânzului.
Căutam şcoala şi m-au îndrumat doi oameni: „o să vezi mata, acolo
unde se lucrează!“ Cred că şi-au râs de mine, am găsit cinci copii şi
două femei care tăiau lemne. Programul s-a terminat, învăţătoarea
plecase.
Clădirea e lunguiaţă, din cărămidă, tot aici e şi Căminul
Cultural. N-are acoperiş decât în parte. Într-o singură încăpere se pot
ţine lecţiile. „O fată tânără, cu facultate“ predă la 23 de elevi, împărţiţi
în clasa întâi şi a doua. Cele două mame se ţin după mine, îmi arată
spărtura sobei. „Aşa învaţă copiii noştri, când focul e aprins se stă
aici ca într-un coş!“ Zidurile au crăpături. Pe timp de ploaie, micuţii se
strâng unul într-altul, să nu se ude. De puţin timp a fost mutată tabla,
să nu contribuie prin greutatea ei la prăbuşirea peretelui. Dar şi unde
a fost pusă acum sunt fisuri, degetele pot intra sub tencuială. Numai
că acolo ocroteşte Dumnezeu, o icoană cu Fecioara şi Pruncul stă
agăţată într-un cui plăpând. De aceea nu va cădea peretele.
Mirosul de mucegai goneşte, ies pe „coridor“. Afară plouă
uşor, mă protejează doar grinzile podului dezvelit. Intru pe o uşă fără
uşă. „Şi aici e clasă, dar n-are tavan“, mi se spune. În dreapta,
peretele sălii unde am fost. Dacă-ţi pui mintea, din zid se pot scoate
cărămizi. Mâna ţi-ar ajunge dincolo şi, cu puţină orientare, ai putea
şterge data scrisă cu creta pe tablă: 6 decembrie 1995.
În Cămin nu m-am uitat prea mult. De groază şi de-ntuneric.
Plec, printre bănci de şcolari, una peste alta, scânduri, ţigle şi lucruri
la care eu nu le ştiu rostul. Apare un moş cu topor în mână. Zice
despre şcoală. „De doi ani stă aşa, destrucată. Da’ acu-i gata, pânăn primăvară nu mai rămâne nimic, ascultă-mă că mi-s bătrân!“ Îşi
aminteşte, parcă ar spune poveşti la nepoţi. „Or venit meşteri, cu
scule şi lemnărai, or dărâmat putregaiu. Da nu’ş’ce-o fi cu ei, nu i-am
mai văzut...“
Femeile şi-au reluat ocupaţia, lemne pentru foc. Taie cu
joagărul. Mă uit mai bine şi, nu ştiu de ce, am impresia, taie lemnele
cu care ar fi trebuit să se facă acoperişul. Mi-e jenă să întreb. Însă
primesc un răspuns la întrebarea mea nepusă. O mamă, cu batic
roşu în cap, îmi spune: „e pentru copii, de baremi căldură să aibă!“
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