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PREFAȚĂ
Fiinţe fragmentate

de Dana Pîrvan-Jenaru

 După publicarea mai multor volume de eseuri, eseistul 
Sorin Vidan s-a „multiplicat“ în romancierul Sorin De-
laskela, publicând în 2007, la editura Brumar, romanul 
Abisex. Acesta avea să devină cea mai comentată carte a sa, 
de la paginile României literare, până la sprintenele bloguri, 
autorul însuşi recurgând la un blog de promovare a roma-
nului, unde postează şi fragmente de jurnal, grave în esenţă, 
delectabile însă prin fibra deseori candidă, dar mereu luci-
dă, care le străbate. Nici volumele anterioare de eseuri nu 
au rămas fără ecouri, scriitura lui Sorin Vidan fiind apreci-
ată, printre alţii, de Livius Ciocârlie şi Dan C. Mihăilescu, 
care l-a inclus în al treilea volum din Literatura română în 
postcomunism, la capitolul „Fervoarea libertăţii. Politică şi 
literatură. Spectacole de idei“, alături de nume grele precum 
Virgil Ierunca, Gabriel Liiceanu, Cristian Bădiliţă, Monica 
Lovinescu, Emil Hurezeanu, Sorin Antohi, etc.

 Deşi face pasul la proză, autorul nu plonjează total în 
ficţiunea narativă. Pe de o parte, Abisex este construit frag-
mentar, nevând un fir epic care să-i orienteze construcţia, 



iar, pe de altă parte, frânturile eseistice secretă un lirism 
problematizant, de o sensibilitate aparent contrastantă cu 
latura de „acţiune“ şi cu limbajul crud, aruncat generos în 
pagină. Pentru pudibonzi şi grăbiţi, romanul ar putea trece 
drept un clasor minimalist de privelişti lubric eexpuse cu 
nonşalanţă la scenă deschisă. Fiind scrisă într-un ritm alert, 
cu o frazare scurtă şi acidă, cartea se poate citi uşor, dacă te 
laşi să aluneci leneş pe suprafeţele ei.

 Totuşi, contrastul dintre opulenţa sexualismului instinc-
tual (etalat aparent ostentativ, la rece) şi sclipirile reflexive 
te pune pe gânduri, pentru că ai senzaţia că, deşi ai văzut 
totul, a mai rămas ceva de înţeles. Şi atunci te întrebi ce 
drapează nuditatea, cinismul şi relativa mizantropie a celui 
care rătăceşte printre „mase umane plastice, reci, închise-n 
sine, de un egoism grosier“? Ce se ascunde în spatele acestei 
deambulări plictisite şi în acelaşi timp neobosite prin staţii 
feminine? Scotocind în spatele acestei plonjări furioase prin 
tot soiuri de abisuri sexuale, dublate de o percepţie cinic-
dezabuzată a lumii, dai, de fapt, de o profundă nelinişte 
umană, amestec de plictiseală, decepţie, inadaptare, singu-
rătate şi tristeţe. Iar propria tristeţe e adâncită de tristeţea 
automată a celorlalţi, peste al căror cerc închis privirea tâ-
nărului (lipsit, dupa cum singur marturiseşte, de ţinte fixe 
în viaţă, emanând imaturitate, risc şi confuzie) se preface a 
nu stărui, dar îi refuză categoric vălul aparenţelor comode, 
scrutându-i transparenţele întunecate: „Bărbaţii-spectatori, 
născuţi pentru a înfuleca chipsuri, cu telecomanda în mână. 
Femeile îşi mângâie copiii înainte de a-i trimite la culcare. 
Privirile lor lăptoase alunecă leneş pe suprafeţele inerte ale 
mobilelor uşoare din pal, survolează covoarele, vasele de 
cristal, tablourile desfăşurate pe pereţii albi, interminabili. 
În momente ca acestea se simt cumva împlinite. Deşi dra-
gostea a murit. S-a înălţat în întunericul marin, odată cu 



ţipetele naufragiaţilor şi lucirile demente ale astrelor“.

 Peregrinările prin arcanele sexualităţii sunt de cele mai 
multe ori prilejul cu care sunt creionate detaşat şi de cele 
mai multe ori necruţător portretele femeilor ce par nişte 
pretexte ale căutării sau ale virilităţii. Fără ipocrizie şi efor-
turi de politeţe, sunt mărturisite senzaţiile asociate: „Pentru 
tine, Mona a rămas o fată tristă, cu un sex larg. O imagi-
ne, ceva îndepărtat, mort, un fel de trecut paralel, copia 
unui eveniment fără semnificaţie. După o oră de regulat, 
începeai să te gândeşti la altceva. La chestii dintre cele mai 
diverse. Începeai să compui un articol în cap sau să faci 
calcule în privinţa banilor. Ai cheltuit prea mult pe taxi să o 
aduci în garsonieră. Vă veţi întoarce cu autobuzul în cartie-
rul ei, pentru că pe jos ar trebui să vorbeşti ceva cu ea, nu? 
Şi nu ai chef. Sexul tău pluteşte într-o sală de conferinţe. Îi 
strângi picioarele degeaba. Îţi vine rău de oboseală. Faci tot 
felul de proiecte de ejaculare. Inutile“.

 Desprinsă de joaca preferată a fervorilor carnale, pri-
virea tânărului din romanul lui Sorin Delaskela surprinde 
imaginile denudate ale unei lumi sufocate în mâzga pro-
priei ipocrizii, plasându-se de partea cealaltă a baricadei, 
fie şi numai prin această distanţă indusă de forţa de a privi 
sfidător lumea în ochi, dezgustat de „naivitatea celorlalţi, 
de dorinţa lor de a-şi astupa urechile, de a-şi acoperi părţile 
puturoase, de a se învălui în lucruri calde, frumoase şi cati-
felate“. Împovărat de propria-i intimitate refulată, cel care 
jinduieşte o umanitate caldă pare însă condamnat la singu-
rătate, căci „cu oamenii, cu cei mai mulţi dintre ei, nu poţi 
vorbi decât despre lucruri fără importanţă. Vorbeşti din afa-
ra ta, ca un obiect. Nu poţi fi tu însuţi. Să desfaci sâmburele 
din coji şi să-l striveşti cu o izbitură de pumn sub privirile 
lumii întregi. Să fii adevărat până la capăt, chiar dacă asta 



înseamnă să fii ridicol, brutal, confuz, stupid şi vulgar în 
acelaşi timp. Flacăra de oţel incandescent a singurătăţii. O 
splendoare amuţită ce urcă din viscere în sunet demenţial 
de tobe“.

 Pendularea între interiorul şi exteriorul care par a se 
suprapune doar întâmplător este asumată lucid: „Nu sunt 
unitar, ci rupt, secvenţial, fragmentat. Sunt în afara mea 
şi ascult, vorbesc, fac gesturi. Dar sunt şi înlăuntrul meu, 
şi stau aşezat pe nisipul umed, privind soarele ce levitea-
ză silenţios, tandru şi puternic deasupra apelor mării. Sunt 
bărbat – un mecanism înscris în cursa spre nu ştiu ce. Cetă-
ţean înzestrat cu un rol, cu o funcţiune în lume. Mă trezesc 
dimineaţa uluit de acest lucru. Speriat. Excitat. Şi, în acelaşi 
timp, sunt o fiinţă vegetală, ce trăieşte o altă realitate, auto-
nomă“.

 Forţa de impact şi în acelaşi timp farmecul romanului 
sunt date de trecerea surprinzătoare, dar nu mai puţin au-
tentică, de la atmosfera sumbru-grotescă de convulsionare 
a fiinţei la cea tandru-învăluitoare de absorbire şi reflectare 
a frumuseţii. Sorin Delaskela rămâne egal cu el însuşi atât 
în încordarea decepţiei ce videază existenţa de sens, cât şi în 
liniştea înţelegerii. Atât în răzvrătiri impenitente, cât şi în 
calmul acceptării. Opoziţia se afirmă ca efect de contrast, 
„pornografia“ lumii permiţând luminii, invizibilă în sine, 
să devină perceptibilă şi să iradieze, fie şi numai fulgurant.

 Finalul romanului este unul senin, stă sub semnul exi-
genţelor fragile, căci privirea trează (când, de fapt, ar avea 
dreptul la oboseală) se opreşte îndrăgostită de irepresibi-
la frumuseţe a lumii care, deşi discretă, pare mult mai vie 
decât agresivitatea sa absurdă. Este privirea copilului ghe-
muit în bărbatul „aşezat pe marginea unei zile de la care 



nu aşteaptă nimic“ şi care, poate tocmai de aceea, se poate 
bucura: „Un căţeluş vine la mine. Îl urmează şi celălalt. Pic 
şi Poc, aşa i-am numit. Nu contează care e Pic şi care Poc. 
Îi iau în braţe şi-i mângâi. Întotdeauna m-am topit după 
căţeluşi“.

 Instinctiv, îţi vine să zâmbeşti.





1.
20.000 de orgasme minore 
smulse-n zbaterea fesierilor

 Ştiţi lucrarea aceea masivă a lui Samuel Roth, Cele 
19 trepte ale succesului sau Cum să fii fericit în viaţă ? Ei 
bine, nu o să găsiţi nimic interesant în ea. Eu am răsfo-
it-o, de la un capăt la altul, hotărât să aplic una dintre 
reţetele de succes ale fericirii sociale. Cum să inspiri 
încredere, de exemplu, o porcărie. Degeaba m-am stră-
duit, nu am reuşit nimic. Poate că totuşi nici nu mi-
am dat silinţa aşa cum trebuie. În chestiunea aceasta 
legată de împlinire socială trebuie să fii constant, per-
severent, încăpăţânat ca un agent de asigurări. Într-o 
vreme, şi asta se întâmpla cu mulţi ani în urmă, chiar 
am încercat să fiu agent de asigurări. Dar se pare că nu 
aveam suficiente abilităţi. În primul rând nu inspiram 
încredere. În al doilea rând nu inspiram încredere. În 
marea majoritate a cazurilor clienţii te privesc cu sus-
piciune. Eşti doar un tip, încă unul, din lungul şir al 
tipilor care nu vor decât să le bage mâna în buzunar, 



să-i stoarcă. Ceea ce, între noi fie vorba, nici nu era 
departe de adevăr.  
 - Trebuie să fii destul de şmecher pentru a reuşi în 
chestia asta, spune Edi Francezul, şeful de agenţie, şi o 
spune fără urmă de ironie, dimpotrivă, chiar cu un fel 
de tristeţe încordată, de regret. Faţa lui rotundă, proas-
păt rasă, curge lucios şi uscat sub chelie. Palmele mici 
şi butucătoase stau nemişcate, cu degetele încrucişate, 
în faţa ta, pe birou, peste paginile deschise ale unei re-
viste despre ultimele tipuri de motociclete americane.
 - Ia-i ca şi cum le-ai face o favoare, ca şi cum le-ai 
vinde un pont mare, ca şi cum viaţa lor ar depinde de 
asta. Spune-le aşa, subtil: eşti fraier de mori dacă nu 
faci asigurarea asta, pentru că pierzi ca un fraier cu care 
acum îmi irosesc timpul preţios, cu toate astea, iată, 
sunt dispus să-ţi întind o mână de ajutor, să te scot 
din căcat, pentru câteva bancnote împuţite. Cam ăsta 
trebuie să fie mesajul subliminal. 
 Edi Francezul avea dreptate: cu oamenii nu poţi fi 
decât în două feluri, ori fraier, ori şmecher. Alege, îmi 
tot zicea. Uşor de zis.
 Sondajele spun limpede că peste 80% dintre euro-
peni sunt suspicioşi, egoişti, şi au tendinţe manifeste 
de mizantropie. Rata indiferentismului a crescut verti-
ginos în ultimele decenii. La întrebarea „Cât de mult 
vă pasă de ceilalţi? Foarte mult? Mult? Ca de mine în-
suţi? Puţin? Foarte puţin? Deloc?“, cei mai mulţi aleg 
varianta cea mai apropiată posibil de „mi se rupe total 
de celălalt“.
 Acum, dacă încerc să îmi explic de ce nu am reuşit 
cândva să devin un bun agent de asigurări, răspunsul 



vine cumva de la sine şi se bifurcă la un moment dat 
ca o şosea pe câmpie: e adevărat că nu am reuşit să mă 
apropii şi să devin convingător, dar tot atât de adevărat 
era şi faptul că toţi cei cărora am vrut să le fac asigu-
rări, şi într-un fel sau altul să relaţionez, erau doar nişte 
mase umane plastice, reci, închise-n sine, de un ego-
ism grosier, aproape cinic. Dacă spuneam glume, dacă 
aveam un aer jovial, atunci nu era bine, căci păream 
superficial. Iar pe mâna unui tip prea vesel nu te dai. 
Dacă dimpotrivă eram grav, sobru, distant, nici atunci 
nu era bine. Păream un tip care ascunde ceva, un fel de  
gangster mărunt. Oamenii sunt pur şi simplu ciudaţi. 
Când am părăsit agenţia, Edi Francezul mi-a strâns 
mâna în palmele sale micuţe şi m-a bătut încurajator 
pe umăr. Într-un fel cred că ţinea la mine. Cel puţin 
îmi place să cred acest lucru. Am schimbat o groază de 
slujbe. Într-un fel nu e rău. Cunoşti oameni, cunoşti 
situaţii. Într-altul e cât se poate de rău. Nu mai ai în-
credere în oameni, în tine însuţi, în societate. La între-
barea „credeţi că lucrurile se îndreaptă spre o direcţie 
bună?“, un eşantion stabil de 58% spun nu. Restul pur 
şi simplu nu au curajul să recunoască şi atunci spun da, 
lucrurile se îndreaptă spre o direcţie bună, în vreme ce 
copilaşii îi trag de mână, tati, mami, vreau îngheţată. 
 Există deci o lume care crapă şi pute şi se duce lent 
şi fără întoarcere la fund. Iar în acest univers căcăcios 
şi dement funcţionez şi eu. Şi ca urmare mă duc lent şi 
fără întoarcere la fund. Nici măcar nu mă împotrivesc. 
Nici măcar nu protestez. 
 Probabil că, privit dintr-un anumit unghi, par un 
tip liniştit şi cumsecade, dar acest lucru nu spune mai 



nimic. Şi Oswald părea un tip cumsecade. Peste câteva 
săptămâni voi împlini 35 de ani. Şi aş prefera să cred 
că lucrul acesta nu are nici o importanţă, dar sunt o 
mie de voci în mine, cuprinse de o panică stupidă. O 
întreagă isterie, inutilă ca şi bâţâiala lascivă a lunii pe 
cer. E destul de ciudat să împlineşti 35 de ani. Nu mai 
ştii ce să crezi despre tine. Dacă eşti tânăr. Dacă eşti bă-
trân. Dacă are vreun rost să continui. Sau să te opreşti. 
Dacă merită să te bărbiereşti, să te uiţi la televizor şi 
să-ţi pui întrebări la care să nu răspunzi niciodată. Pe 
stradă, fetele te privesc din ce în ce mai rece. Ca pe o 
bucată de zid. Te holbezi degeaba la ele. Foştii colegi 
de liceu pe care-i întâlneşti vineri după amiaza prin 
supermarket îşi expun craniile albite la tâmple şi bur-
ţile tot mai solemne. Au copii foarte drăguţi şi foarte 
inteligenţi, în clasa a Vll-a. Eu? Eu am păr pe picioare. 
Fumez şi vizitez site-uri porno, de exemplu. Trebuia să 
dovedesc ceva până acum, şi n-am făcut-o. Ştiu bine 
acest lucru. Am aşteptat marele bum-bum. Momentul 
unic şi decisiv în care, lovind mingea cu latul, ca un 
maestru al sportului rege, să o trimit în vinclu. Iar tri-
bunele să cadă-n extaz. Acest moment nu a venit sau 
poate că am trecut pe lângă el şi nu mi-ai dat seama. 
 Acum, încetişor-încetişor, lucrurile o cam iau raz-
na. Pur şi simplu. Şi nu te poţi opune. Alunecă. La un 
moment dat totul devine confuz. Un fel de beţie grea. 
Viaţa cu lucrurile ei mici şi mari, cu părţile ei moi şi 
dulci. Totul se răceşte ca tălpile băieţelului ce-n somn 
se descoperă, visând ceva nelămurit. 
 Poate că e vorba de nefericire, de sex sau bani, de 
gloria care nu vine, nu ştiu. Toate gândurile negre şi 



toate gândurile gri. Posibile şi imposibile. Toate sen-
zaţiile de căcat trec deodată prin capul unui bărbat. 
Îl ciuruiesc. Poţi vedea prin sită, prin găurele, o lume 
sprijinită-n dos. Un cur uriaş, alb. Aripi care bat în 
surdină şi nu se mai înalţă… 
 Stau tolănit în pat şi nu am nici un chef să mă ridic. 
În inima mea e o dimineaţă de duminică. O nesfârşită, 
interminabilă dimineaţă de duminică. Iar în adâncul 
inimii mele e imaginea sepia, cristalizată şi sunătoare a 
propriei mele vieţi. Ar putea fi existenţa lipsită de orice 
vanitate a unei vrăbiuţe pierdută în imensitatea me-
lancolică a pădurii. Iar aici, în cele ce urmează, despre 
asta şi este vorba. Despre cum văd eu lucrurile. Aşa că 
trebuie să vă previn. Dacă aveţi chef de ceva frumuşel, 
cât de cât instructiv, relaxant sau măcar coerent, nu 
aveţi decât să vă postaţi în faţa televizorului. Clic. Clic. 
Puteţi alege. Vă puteţi băga capul într-o chestie sau 
alta. 
 La 33 de ani, Isus răsturnase lumea cu cracii în sus. 
Eu nu am răsturnat cu cracii în sus decât vreo câteva 
femei, zece sau cinşpe sau douăzeci, nici nu contează. 
Singura mea creaţie este simfonia celor 20.000 de or-
gasme minore smulse-n zbaterea fesierilor. 
 Poate că sunt un ratat. Deşi termenul acesta nu-mi 
spune mai nimic. Într-un fel sau altul, cei mai mulţi 
dintre noi suntem nişte rataţi. Mucoşi holbându-se 
la crestele pe care ar fi vrut să se caţere. Zdrenţe cu 
pretenţii de rochii de bal. Ce înseamnă să fii ratat? Să 
porneşti spre ceva şi să te pierzi pe drum. Să nu ajungi 
nicăieri. Dar eu n-am pornit spre nimic. Nu am avut 
niciodată o ţintă clară. Din punctul acesta de vedere 



nu sunt un ratat. Poate un frustrat, un neîmplinit, o 
babă, un bocet cu pulă. Doamna Vesa, da, indiscutabil 
e o ratată. A vrut să ajungă farmacistă şi acum face 
procese verbale de predare-primire a cărţilor la secţia 
Achiziţii a Bibliotecii. Undeva la subsol. Cobori scările 
slab luminate de două neoane tâmpite. Miroase a mu-
cegai. Miroase a oboseală şi decepţie. Liu e un ratat. A 
visat să fie aviator şi este şofer de taxi. O calcă nervos 
şi înjură. Trofin, cu ochii injectaţi de alcool. A vrut să 
fie Hitler sau Stalin. Ceva imens. Dar toată viaţa s-a 
târşâit ca o flegmă pe linoleum. Dacă mama a vrut 
să fie balerină la Naţional, atunci e şi ea o ratată, fără 
discuţie. 
 Cunosc o mie de oameni care nu sunt nimic din 
ce au vrut să fie. O mie de vieţi mici, reale, concrete, 
ghemuite în umbra zidurilor peste care nu s-au putut 
înălţa. 
 Eu nu am avut niciodată vreo intenţie de tipul aces-
ta. Când eram copil şi mă întrebau ce vreau să mă fac 
când voi fi mare, nu spuneam nimic. Nu ştiam ce să 
spun. Pentru că habar n-aveam ce vreau să fiu, atunci. 
Toţi erau obsedaţi de chestia aceasta. Era ca o boală 
colectivă. O mare fixaţie. O formă de terorism. Cum 
veneau nişte cunoscuţi de-ai părinţilor mei, cum tâm-
penia ţâşnea în aer. Erau demenţi. Blocaţi în ideea că 
trebuie să devii ceva precis când ajungi adult. De mic 
te transformi într-un dobitoc halucinat de viaţă. Aşa 
că inventam şi eu ceva. Doctor, spui, resemnat, ca să te 
salvezi. Aaaaah!, exclamă, încântaţi. Dar nu le ajunge 
atât. Mai vor. „Şi o să ai grijă de tanti?“ Tanti surâde şi 
te ciupe de obrăjori. Da, spui. O să am. 



 Sincer, mi-ar fi plăcut să devin paznic de far. Acum 
nu mai există aşa ceva. Navele au GPS. Farurile de 
ţărm nu mai ajută inimile aspre ale nimănui. Nu mai 
arată drumul spre casă. Pânzele albe nu se mai înalţă 
sub loviturile furtunii. 
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