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CHESTIA CU 
PAC, MAC ŞI 
TAC! (DICTEU)  
 
Chestia e că nu tu de desparţi de 
clipă. Nu! Ea pleacă. Te părăseşte. 
Te trădează. Îţi ignoră iubirea. (Nu 
se ştie dacă măcar a fost, vreodată, 
sensibilă clipa faţă de dragostea ta. 
Nelimitată!). În egoismul ei grăbit, 
ea îşi vede de drum, iar tu te auto-
amăgeşti că trăiţi împreună, ea şi tu 
şi tu şi ea, sunteţi chiar în acelaşi 
pat, iar când juisezi, ea râde şi se 
gândeşte la apoliner, la andrebreton 
şi la orânduiri sociale, nemuritoare, 
de beton. Pardon! Se gândeşte la 
vii, ba şi la podgorii, şi la şiruri de 
cimitire, ori chiar la maternităţi şi la 
laptele praf, Materna. Viorile tac, 
două raţe, mac, mac, apoi două 

revolvere pac-pac, filmul de la televizor, prost, senzaţional, înfiorător, însă totul s-a cam 
terminat, eşti la pat, eşti obosit şi mulţumit, eşti prostit, viaţa s-a cam consumat, clipa ta 
te-a cam trădat...  
 
Toate-au rimă doar cu pat...  
 
Pat de puşcă, stai în cuşcă, vezi că cineva împuşcă, şi mai tragi o duşcă; om serios, te-
ai îmbătat, toată viaţa ai fost beat, te culcai cu ea, cu clipa, ea-şi strângea aripa şi zbura 
sub nori buclaţi, la alţi băieţi, mai talentaţi, la amanţi şi vieţi reale, care-n seamnă trei 
parale. Bani şi vise şi minciuni, oameni harnici şi nebuni, ordonaţi, planificaţi, însuraţi şi 
vinovaţi, tot crezând în clipa lor, în iubire şi umor, în podgorii şi pardes. Oameni fără 
înţeles... Clipa te-a trădat, te-a dus de nas, şi-ai rămas fandat, singur şi cu ochii ficşi pe 
ceas. Nu-i a ta şi nici n-a fost, e a ei şi nici a ei, nu-i a ceasului solar, orar, barbar şi 
funerar. Ceasul ei nu-i milenar, ci stelar. Ceasul ei, ceasul vulgar, cu priviri oribile, 
foloseşte limbile, de bătrân neobosit, ca să joace tenis. Soarele şi tenisu’, (îl) întăreşte 
pe... Niţu!!! Timpul n-are denis, n-are fenix, n-are nici xxx. Culmea, nu dă chix! Şi jucând 
set după set, o-ameţeşte-ncet, încet. Dar ea nu e nici a lui, e a nimănui. E a vântului şi, 
poate, ea de fapt nici Nu-i!... 
 
Dă-te jos din pat, uită ce e de uitat, pac-pac, mac-mac... Viorile cântă, pe când tac. A 
crăpat un drac ! Care nu sunt eu...  
Simplu, e-un dicteu...! 
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