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Dragã Dromaderã,...Dragã Dromaderã,...Dragã Dromaderã,...Dragã Dromaderã,...Dragã Dromaderã,...
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Jose Lezama Lima (Cuba)
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Bucureºti, 2 ianuarie 1982

Dragã Cãmiluþã,

Nu ne-am vorbit de mult, ceea ce nu înseamnã cã tu ai
lipsit vreodatã din vorbele noastre, din gândurile noastre. Am
crezut chiar cã vom putea face un taifas adevãrat mult mai curând
– dar mereu a intervenit câte un motiv întemeiat de amânare a
drumeþiei mele. Acum sper ca 1982 sã fie anul Vacanþei dorite.
O carte a apãrut în Ajunul Crãciunului – alte trei urmeazã a apãrea
în lunile urmãtoare.

Dar acum sunt doar un simplu colindãtor
Îþi doresc – eu ºi ai mei –

Un An Nou
aºa cum þi-l doreºti tu,
aºa cum þi-l dorim noi
    Un An vesel

   generos
   senin

...Iar nouã ne dorim sã ne putem bucura de tine, de verva,
fantezia ºi minunata ta cãldurã umanã.
Fie ca 1982 sã le împlineascã pe toate!

Dan

P.S. Babu trebuia sã-þi arate mai multe articole care au apãrut
în mai multe colþuri ale lumii despre acele cãrþi ale
mele, pe care tu le cunoºti prea bine.
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Bineînþeles cã Babu a pierdut tot ceea ce trebuia sã-þi dea.
Adaug în scrisoarea de astãzi doar copia unui articol apãrut
în cea mai cunoscutã revistã din America „VARIETY“
(din New York). Celelalte articole le pãstrez pentru clipa
când ne vom vedea, la un pahar de vin.

Îmbrãþiºãri
Dan
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Bucureºti, 14 noiembrie 1987

Dragã Dromaderã,

Ultima sãptãmânã a fost dedicatã Amintirilor. ªi tu ai fãcut
parte din toate.

În primul rând într-o dimineaþã m-a sunat Þuþa, rugându-
mã sã trec pe la ea, pentru a comemora trista plecare din viaþã a
fratelui ei. O, Doamne! au ºi început anii sã se adune pe urma
lui... Eu ºi cu Þuþa am rãmas ca douã berze gãlãþene stinghere –
ultimele berze – pe un lac pustiu...

Dupã câteva zile sãrbãtoarea trecutã în calendar a Sf. Mihail
ºi Gavril mi-a adus în minte imaginea palã a Mihaelei. De ani de
zile nu m-am mai gândit la ea ºi acuma am regãsit-o, aproape
carnalã, în faþa mea: cu zâmbetul ei aproape întotdeauna nostal-
gic, seninã, parcã din altã lume, cum a fost mereu. Ultima oarã
am bãut o bere împreunã la o grãdinã de varã din preajma
Ateneului, vorbind despre tine. Exista o vagã posibilitate de a te
întâlni, dar, parcã, nu avea destulã energie pentru a se miºca, a
face demersurile necesare, a dori cu putere. Avea nu un refuz, ci
un fel de inerþie cu care a trãit pânã în ultima clipã...

...Mi-e fricã sã mã gândesc la evenimentele care s-au scurs
de atunci, de la acea dimineaþã de varã... Câþi ani s-au scurs de
atunci?

Sâmbãta trecutã am fost s-o vizitez pe doamna Silvianu,
care a avut un accident destul de grav, la sfârºitul verii: în timp
ce-ºi pregãtea o cafea la bucãtãrie a avut o ameþealã, a cãzut
peste aragazul aprins ºi, cu spatele ars, a fost gãsitã în nesimþire
peste câteva ore de... nu ºtie nici azi de cine. A fost internatã la
un cãmin evreiesc de bãtrâni – de la marginea oraºului, ceea ce
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este un handicap pentru noi când dorim s-o vizitãm, cãci drumul
este imens; din fericire a avut o bunã îngrijire medicalã ºi acum
plaga este aproape în întregime cicatrizatã. Dânsa sperã, când
vindecarea va fi completã, sã se poatã întoarce la garsoniera ei,
cãci cãminul conþine o uriaºã colecþie de nebuni. M-a rugat s-o
ajut, ceea ce ºi fac, deºi dificultãþile sunt imense: dânsa va avea
nevoie, aproape în mod permanent, sã aibã pe cineva în apropiere.
În fine, voi vedea. Dânsa a rãmas acelaºi om minunat pe care îl
ºtii ºi care, deºi a suferit imens, a reuºit sã-ºi pãstreze echilibrul
ºi generozitatea. Sfatul meu: dacã, poþi, scrie-i o scrisoare veselã.
O va bucura. Tu ai însemnat imens pentru dânsa, te pomeneºte
deseori ca pe un vârtej cuceritor de energie ºi cãldurã umanã.
Rândurile tale o vor bucura – i le voi da eu –; din lumea Fericãi
doar noi doi am mai rãmas – ºi nepoþii, desigur, Valea s-a dovedit
a fi o secãturã deplinã. Dar asta e altã poveste, o vom depãna
când ne vom vedea.

Noutãþile mele? Puþine, dar cu unele speranþe. În decembrie
îmi depun din nou formularele de cãlãtorie pentru anul viitor.
Presupun cã de astã datã îmi voi putea realiza gândul – pe care l-
am tot amânat de la un an la altul. Acum însã vãd cã tot mai
mulþi colegi se pregãtesc sã facã Crãciunul cu prietenii ºi rudele
de departe. La începutul verii ’88 aº putea fi pe drum, deºi în
aceastã clipã nu-mi cunosc exact traseul. Eu aº fi dorit sã fac
mai întâi un popas în Israel ºi apoi sã zbor la Paris. Problemele
practice ale sejurului israelian trebuie sã le rezolve Sicã
Wasserman, care, dupã cum ºtii, a avut propriile lui necazuri.
Dacã va fi dificil pentru Sicã sã-mi fie gazdã, atunci, fireºte, voi
merge direct la Paris. Deocamdatã e prea devreme ca sã-mi fac
planuri mai ferme, te voi þine la curent pe mãsurã ce se vor ivi
noutãþi.

N-a ºtiut sã-mi rãspundã nici Delia, nici Þuþa, dacã tu ai
primit ultimele douã cãrþi: volumul tradus la Praga ºi care a luat
premiul pentru cea mai bunã carte strãinã apãrutã acum 2 ani în
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Cehoslovacia – deºi în acel an se tradusese Citadela lui Exupéry,
Syddharta lui Hermann Hesse ºi un roman de Ravabatta. Dar
acel volum are o întreagã istorie a lui, dar, poate cã þi-au spus-o
fetele... ªi a doua carte e, în fine, America Latinã. Dar nici Delia,
nici Þuþa n-a ºtiut sã-mi spunã ce a vorbit – sau ce þi-a scris.
Fiecare a avut motivele sale de a fi bulversatã. Scrie-mi, te rog,
ca sã ºtiu dacã e cazul de a þi le trimite pentru a treia oarã.

Încolo, toate cum le ºtii. Mã bucur cã ne vom vedea, atât
de multe s-au adunat pentru a fi povestite... Dã ºi tu un semn de
viaþã. Calde urãri lui Anne ºi lui Jorge Perez. Pe Gemenii tãi îi
pup.

Îmbrãþiºãri
Dan

Juan Soriano, Sirena plângând
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Bucureºti, 28 ianuarie 1989

Dragii mei,

Am dorit imens ca eu sã fiu primul care sã vã ureze „La
Mulþi Ani“ ºi iatã cã sunt, desigur, ultimul... Nenumãratele icneli,
viroze, afte, gripe de pe toate continentele – dacã nu chiar ºi de
pe planete învecinate – bube în nas, pe scãfârlie au întârziat
incredibil de mult aceastã scrisoare. Am eºuat cam în tot ce am
încercat sã rezolv în ordinea vieþii imediate... Nororc cã darul
vostru a sosit la timp, înainte de Crãciun, ceea ce mi-a permis sã
fac o dulce surprizã Copiilor...

În fine, ce sã vã mai spun, cãci sunteþi destul de înþelepþi ca
sã le ºtiþi pe toate. Dar, ºi scriu cuvântul DAR cu literã mare, sã
fiþi siguri cã urãrile mele ºi alor mei au plecat spre voi la timpul
potrivit. V-am pomenit în seara de Reveillon ºi v-am urat sã vi
se împlineascã gândurile, proiectele, speranþele... dragã Pãsãrilã,
dacã ai scãpat cumva vreo lingurã de maionezã pe fusta vreunei
comesene la masa de Reveillon, sã ºtii cã mie trebuie sã-mi
mulþumeºti pentru ispravã: exact în acea clipã eu vorbeam de
performanþele tale erotice.

Aºadar,
1000 de ani buni de aici încolo

începând,
fireºte,

cu cel mai
      important: 1989, anul
revederii noastre
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Multe din necazurile ºi motivele de întârziere din 1988 s-au
risipit, mi-am depus formalitãþile de paºaport, presupun cã în
jurul zilei de 1 aprilie sã am un rezultat. În aceastã clipã sper cã
nu se va mai ivi nici o încurcãturã, astfel cã de la 1 septembrie
voi putea fi la München, la I.J.B, Biblioteca UNESCO a
Tineretului. Am o bursã de o  lunã, rãmânând sã fac apoi un
circuit prin câteva oraºe învecinate, pentru a sta de vorbã cu
editorii care ºi-au exprimat interesul pentru cãrþile mele. Voiajul
va dura câteva sãptãmâni, pânã la 1-15 noiembrie, când ar trebui
sã-mi iau tãlpãºiþa pentru Paris. Deocamdatã, pânã acum nu am
reuºit sã obþin nici o certitudine pentru rezolvarea problemelor
practice la Paris, pentru minimum 2 luni – dar mai e timp pentru
miracole: suntem abia în Januarie. Deîndatã ce voi avea rezultatul
la cererea mea de cãlãtorie îþi voi scrie imediat.

Fireºte cã pãstrez noutãþile pentru întâlnirea noastrã: am
materie primã pentru multe nopþi de taifas, numai bãuturã sã fie.
(Este adevãrat cã Mixandra m-a prevenit cã tu nu bei – ºi mi-a
dat ºi explicaþia medicalã –, eu, în schimb, mã bucur când vãd o
sticlã la masa mea sau a prietenilor mei.) Cel mai trist moment a
fost moartea doamnei Cecilia – Ultima Mamã care a plecat
Dincolo sã-i întâlneascã pe cei dragi ai noºtri...

În schimb, sunt ºi noutãþi bune, surprize, unele incredibil,
vei vedea.

Deoarece sunteþi înþelepþi nu e nevoie sã dau multe explicaþii
despre nevoile curente ale vieþii. Dacã Esther va mai avea buna
inspiraþie de a ne trimite un pachet, ei bine, sã creadã în inspiraþia
respectivã. Sã nu ezite, sã nu aibã complexe. Darul ei va fi bine
primit. De fapt sunt douã cãi pe care le-ar putea folosi:

1) Prin poºta obiºnuitã – sau printr-un prieten sau cunoscut
care vine în vizitã – s-ar putea trimite acele produse care nu se
gãsesc la shop: polivitamine, ciocolatã ºi dulciuri, în general, ºi
þigãri Kent (pentru doctori).
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2) Se pot trimite ºi niºte bani pe adresa

BANCA DE COMERÞ EXTERIOR
Str. EUGEN CARADA, NR 3
cu menþiunea. cumpãrãturi la COMTURIST

Cu banii trimiºi se poate cumpãra fãinã, carne, brânzã, masa
zilei.

Multe mulþumiri pentru tot. Sã fii în formã când ne vom
vedea: eu, la rândul meu, voi fi în formã.

Îmbrãþiºãri tuturor celor dragi
Împutitu

P.S. Am cetit câteva pagini dintr-un dicþionar inconfortabil.
Am avut o greaþã densã cât ceaþa de pe Ceahlãu. Treaba
unui auctor plin de invidii ºi rãzbunãri...

...ªi când e posibil, mai spune ºi tu 2-3 vorbe la
telefon. E o bucurie pentru mine.

Dan

,
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7 februarie 1991

Dragii mei,

Sunt emoþionat: am ajuns noaptea la Þuþa, venind de la
Gara de Nord. E viscol, autobuzele nu funcþioneazã. La Garã m-am
întâlnit cu Vasile Igna – directorul editurii „Dacia” Cluj – care
este în drum spre Paris... (Trenul lui a avut o întârziere de 7 ore).
Mi-a adus primul exemplar din „EUROPA MEA“. O, Doamne!
cât ºi-a dorit Babu sã-ºi vadã tipãrit acest manuscris... ºi iatã,
volumul, aºa cum l-a visat, dar fãrã ca el sã-l mai poatã vedea...

Prietenul meu Vasile Igna a rãmas la garã, pentru a pleca la
Paris. El face parte dintr-o delegaþie care va participa la Târgul
de Carte care se va deschide pe ziua de 10 februarie. Avea cu el
200 de exemplare din Europa mea, care vor fi puse în vânzare
cu acest prilej.

Trebuie sã vã spun cã volumele care vor fi puse în vânzare,
au o copertã excelentã, din carton bun, lãcuit. Nu vã mai spun
cum am obþinut cartonul... (Exemplarul pe care-l veþi primi voi
este semnalul tipografiei, adicã un exemplar de uz intern.

... Gata... Beau un pahar de vin cu Þuþa ºi Vicki. Sã vã ajute
Dumnezeu ºi sã ne ajute Dumnezeu.

Vrem sã vã vedem
Îmbrãþiºãri

Dan Chimet



24

20 aprilie 1993

Dragã Camilache,

Desigur, ai primit scrisoarea mea de la Paris, la începutul
lunii aprilie... Delia îmi telefoneazã pentru a-mi spune cã în aceastã
perioadã tu vei fi în Þara Sfântã. Sper cã adresa din GIV ATAYIM
e în continuare bunã. Îþi voi trimite deci aici copia cu anunþul
premierii tale la primul concurs SF din România post-comunistã.

Fii bun ºi adu-þi aminte: cel mai bun mijloc de a sta de
vorbã cu mine este telefonul. ªi eu pot fi gãsit la telefon numai
dimineaþa. Cu cât mai devreme cu atât mai bine – orele 8-10
dimineaþa. ªi anunþã-mã cum crezi tu cã e mai bine, dacã vei
trimite salutul tãu la aniversarea revistei SF (sau va trebui sã-l
scriu eu în numele tãu).

În scrisoarea viitoare – cu care prilej îþi voi ataºa ºi un mic
colet de cãrþi – vei gãsi încã un set al revistei SF cu numerele
care conþin ARAGUN, dar ºi cu numãrul separat care anunþã
rezultatul concursului, dupã care eu am fãcut xeroxul de faþã.
Sper cã într-o lunã - douã sã am toate rezultatele privind o
eventualã apariþie a ta în volum... Nu-þi pot spune cãt e de dificil
sã publici acum în România: e ca ºi cum ai publica în Etiopia.
Dar eu sunt încpãþânat ºi nu vreau sã abandonez ideea; înainte
de vacanþã fac ultimele demersuri ºi voi avea oricum un rezultat
de la editorii pe care i-am contactat.

Te îmbrãþiºez,
fii sãnãtos, pãstreazã-þi

curajul ºi speranþa (e o urare pe care mi-o adresez ºi mie)
mergem mai departe

cu drag
Dan
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Dragã Camiluþã,

Un Crãciun fericit
ca pe malurile Dunãrii

ºi un AN NOU
aºa cum l-am visat noi întotdeauna
Ei bine, eu încep sã sper în

1985
Pup-o pe doamna R. din
partea mea

Nãdãjduiesc cã în jurul zilei de
1 Mai 1985 s-o pot îmbrãþiºa ºi
personal. Dacã toate vor merge bine, voi
face un popas de o lunã în Israel.
Dã Doamne!

Te îmbrãþiºez
– ºi Cei ai Mei
în acelaºi timp cu mine –

Bineînþeles cã mi-e dor de tine,
scârboasã Cãmilã ce eºti

Cu drag,
Împutitu,
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Jose Luis Cuevas, Scrisori lui Jose Maria Tassende
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Cartea ca o monadã,Cartea ca o monadã,Cartea ca o monadã,Cartea ca o monadã,Cartea ca o monadã,

ca un cerc, ca un strat geologicca un cerc, ca un strat geologicca un cerc, ca un strat geologicca un cerc, ca un strat geologicca un cerc, ca un strat geologic
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Nicolas Guillen, Desen
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Nu invidiati efemera, precaraNu invidiati efemera, precaraNu invidiati efemera, precaraNu invidiati efemera, precaraNu invidiati efemera, precara
faimã a scriitoruluifaimã a scriitoruluifaimã a scriitoruluifaimã a scriitoruluifaimã a scriitorului!!!!!

Cred cã e de datoria celui ce iscãleºte paginile urmãtoare
de a-ºi pleda nevinovãþia în faþa marelui juriu, Publicul, pentru
apariþia prezentei cãrþi: ideea a aparþinut prietenilor sãi. În ultimii
trei ani, mulþi din partenerii din alte vremuri ai autorului ºi-au
exprimat, deseori, neliniºtea pentru completa sa dispariþie de pe
scena culturalã. De ce aceastã inexplicabilã absenþã? Au avut
înþelepciunea de a-i cãuta opiniile nu în zonele puternic luminate
ale scenei, ºtiind prea bine cã autorul cu numele sãu bizar a ocolit
întotdeauna spaþiile publice centrale unde independenþa scrii-
torului a fost, ºi va continua, probabil mereu, sã fie rareori toleratã.
Din punctul lor de vedere era o situaþie imposibilã, o fugã de
rãspundere, un abandon, de ce nu, pe plan moral, o culpã.

...Când nedumeririle prietenilor mei s-au înmulþit ºi s-au
agravat am înþeles cã punctele mele de vedere exprimate, totuºi,
în aceºti ani, în scris – mesajele, dacã vreþi, cu un termen devenit
cu trecerea timpului demodat – oricum, actele de prezenþã, câte au
fost, implicãrile în viaþa comunã, n-au ajuns la destinatar, cititorul.
N-am putut înþelege ce se întâmplã. Am fost nevoit sã cobor din
lumea iluziilor, am devenit ceva mai lucid, am privit în jur realitatea
din care, vrând-nevrând, fãceam parte ºi în care trebuia sã-mi
realizez destinul ºi am luat astfel contact cu umilitoarea anarhie
care luase locul libertãþii pe care o visasem, libertatea responsabilã
bazatã pe respectul adevãrului. Cãrþile noastre – ale celor mai mulþi
dintre noi – înmormântate în rafturile unei librãrii din ce în ce mai
obscure, dacã nu chiar ºi mai grav, uitate definitiv în cãmãrile
editurilor, tiraje, oricum, infime, colaborând toate la rezultatul

,,,,,
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catastrofal din zilele noastre: distrugerea legãturii dintre scriitor ºi
cititorii sãi, pe care nici dictatura precedentã, cu toatã omnipotenþa
sa, nu reuºise s-o distrugã.

O explicaþie în faþa clasei a devenit imperios necesarã,
neînþelegerea absenþei mele putând fi uºor risipitã doar dacã
dãruiam o nouã ºansã de existenþã, de comunicare a punctelor
de vedere pe care le risipisem ici ºi colo în ultimii 12 ani: adunân-
du-le, pe toate dacã era posibil, într-o carte sã-i spunem de bilanþ,
oricât de supãrãtor ar fi termenul contabil, altfel cum l-aº putea
denumi? O dare de seamã literarã? O mãrturisire pro domo? O
pledoarie? O colecþie de fiºe autobiografice? Un calendar al unei
vârste? Am ezitat un timp.

Totuºi, 12 ani: la prima vedere o schimbare fundamentalã
a lumii cunoscute, o etapã, o vârstã, pentru unii dintre prietenii
mei, o viaþã. Un sumar de proiecte, de aventuri, de evenimente,
de propuneri, de reflexii, unele duse pânã la capãt, altele retezate
brusc la mijlocul drumului. Cum ar trebui privit traseul parcurs
pânã acum? Cu îngãduinþã? Cu indiferenþã? Cu înþelepciune, dacã
aº fi capabil de o asemenea performanþã? Ca pe o victorie? Ca
un eºec? Încã nu ºtiu. Totul e atât de aproape ºi confunz.

...Am publicat în aceºti ani, dupã o aºteptare de decenii, unele
„manuscrise de sertar“, celelalte opinii provenind din ºocul
dezamãgirilor actuale, piese inegale, diferite, care ar fi trebuit sã
colaboreze ºi sã compunã în final, ca într-un joc de puzzle, o imagi-
ne centralã, unitarã. Era posibil aºa ceva? Mi-am imaginat
întotdeauna cartea, pentru atâþia dintre noi, încã, un obiect sacra-
mental, o fãpturã vie, asemãnãtoare întru totul unei fiinþe umane,
poate chiar paraumane: cu logica sa internã, în care, de la un mo-
ment dat, nici autorul nu mai poate interveni: cartea ca o monadã,
ca un cerc, ca un strat geologic. În nici un caz ca o vitrinã de bazar.

La o nouã lecturã înaintea deciziei finale, apele tulburate
pânã atunci s-au liniºtit. Textele, recitite cu calm, proveneau, toate,
din aceeaºi neliniºte, din aceeaºi urgenþã moralã: de a comunica
publicului tânãr veritabila identitate a intelectualului – în cea mai
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contestatã ipostazã a sa, de Om al Cãrþii. Toatã lumea se declarã a
fi de acord cu denunþarea erorilor comise de personajul bizar,
oarecum misterios, Scriitorul, cãruia nimeni nu pare a-i recunoaºte
vreun merit... Cum aºa, lipsit chiar de orice merit? Ascultând vocea
strãzii, dar ºi urcând mai sus pe scara socialã ºi pe scãrile de
marmurã ale structurii politice, acesta pare a fi consensul.

Dar nu despre cazurile notorii ale intelectualilor care, dintr-un
motiv sau altul, n-au fost la înãlþimea tragicã a istoriei, care au
lezat simþul de dreptate al societãþii captive e vorba, ci despre
încriminarea nediferenþiatã, nenuanþatã, în bloc, a unei întregi
categorii umane, încã necesarã umanitãþii, avem iluzia de a crede.

Am asistat cu toþii, din nefericire incapabili de a reacþiona
cum ar fi trebuit, la campaniile insidioase desfãºurate pe toate
fronturile, pe toate canalele posibile împotriva scriitorului denunþat
mâniei publice când eminenþa cenuºie, când strategul sau
comandantul pe teren al tuturor conspiraþiilor istorice, al tuturor
tragediilor, al tuturor agresiunilor declanºate împotriva umanitãþii,
împotriva popoarelor, împotriva lui Dumnezeu. Nu existã eºec,
amintire îndoliatã, suferinþã colectivã care sã nu-i fie imputatã...
Meritã, cred, sã-i dãm cuvântul – ultimul cuvânt, oare? – ºi acuzatului.

Sã recunoaºtem cã acuzatorii improvizaþi au avut, din prima
clipã, un public disponibil sã-i asculte ºi sã-i aplaude... Am fi putut
crede cã ar fi trebuit sã mai subziste un timp sentimentul de admiraþie
al individului anonim faþã de creatorul acelui miracol care este op-
era de artã, în cadrul discuþiei noastre, cartea. Ar fi putut fi un gest
absolut natural al cititorului fãrã nume, de a pronunþa mãcar cu sfialã
dacã nu cu dragoste ºi recunoºtinþã numele celui ce-ºi ajutã semenul,
prizonierul existenþei cotidiene, de a se înãlþa deasupra condiþiei
sale pentru a reflecta împreunã asupra semnificaþiilor superioare –
niciodatã la vedere – ale vieþii. Mã tem cã realitatea e mult mai
meschinã: gloria de care se bucurã, încã, dar din ce în ce mai rar,
scriitorul în acest sfârºit de mileniu, pare sã aibã la temelie
curiozitatea vorace, omnivorã a mulþimii faþã de orice abatere, bunã
sau rea, de la normele mediocritãþii generale.
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Putem adresa acest apel amatorilor: nu invidiaþi efemera,
precara faimã a scriitorului. Sã nu-ºi închipuie nimeni cã actul de
identitate al scriitorului, exprimat în formula a trãi scriind reprezintã
cine ºtie ce rarisimã jubilaþie, un hobby al spiritului superior, un
drog mental rezervat unei elite. Nu e un passe-temps, un intermezzo,
o scenã de prestidigitaþie, un exerciþiu de vacanþã pentru propriul
sãu deliciu ºi, mai târziu, pentru aplauzele galeriei. Priviþi truda
obscurã a scriitorului aºa cum este în realitate: o caznã, o pedeapsã
care implicã mereu repetate, insuportabile sacrificii, automutilãri; o
luptã cu sine, cu lumea, cu zeii, o nemulþumire perpetuã. Pentru a
da curs vocaþiei sale, realizându-ºi, astfel, destinul, dificilul traseu
al existenþei, ca o fiinþã dublã: dubletul sãu mental hrãnindu-se cu
substanþa sa mentalã dar ºi cu experienþele ºi emoþiile, revelaþiile ºi
eºecurile sale ºi ale tuturor celor pe care i-a cunoscut sau, pur ºi
simplu, doar ºi i-a imaginat, ce stranie simbiozã... El va trebui sã
calmeze conflictele care vor apãrea mereu între comandamentele
ultimative ale vieþii reale, comune, ºi prescripþiile abstracte ale artei.
Nu va fi o realitate uºoarã.

De îndatã ce neofitul va opta pentru drumul, mai întotdeauna
sacrifical, al artei, el va presimþi, foarte curând, cã pentru dânsul
nu mai existã cale de întoarcere. Îºi va aºeza existenþa viitoare sub
semnul exigenþei absolute, cunoscutã sub formula totul sau nimic,
nu de a pretinde totul, ci de a da totul. El nu-ºi mai aparþine. Nu-ºi
va imagina vreodatã cã va putea fi supus unei presiuni atât de
totale, încât sã fie obligat sã accepte soluþiile de compromis,
variantele mai mult sau mai puþin descalificante, treptele interme-
diare: istoria ºi-a rectificat, de atâtea ori, cu o nemeritatã, credem,
duritate, entuziasmul iniþial. Toate ideologiile totalitare l-au ales
pe scriitor drept adversarul preferat, l-au supus deriziunii publice
ca un þap ispãºitor, i-au impus statutul de martir. N-a ieºit
întotdeauna, din aceste lupte inegale, învingãtor. Nu putea ieºi.
Dar e reconfortant sã ne gândim, astãzi, la ora bilanþului, cã a
putut ieºi, totuºi, de atât de multe ori, victorios.
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Dincolo de episoadele cu caracter strict personal, adevãrata
temã a reflecþiei acestui Jurnal de bord – prea mult extins, cumva?
– este soarta Artistului, a Intelectualului cu sau fãrã nume, predestinat
sã existe ºi sã-ºi asume rãspunderile într-un veac absurd.

Lupta cu sine însuºi n-a fost singurul sãu handicap, unica
sa dramã, a fost blestemat sã trãiascã ºi sã se confrunte cu demonii
istoriei. Pentru orice putere totalitarã – ºi Europa secolului XX a
devenit terenul de experimentare al tuturor modelelor politice
nefaste, al tuturor delirurilor de care e capabilã natura umanã
dereglatã – scriitorul a fost privit din start ca suspectul Nr. 1,
insurgentul de profesie, posibilul catalizator al tuturor frustrãrilor,
nemulþumirilor ºi adversitãþilor care pot tulbura liniºtea socialã.
Pentru societatea de tip carceral, pentru statul Leviathan, nu poate
exista un mai mare risc de subminare a noii ordini ca scriitorul.

Desigur, nu toþi scriitorii au fost asasinaþi în Holocaust sau
în Gulag, nu toþi au fost torturaþi, nu toþi au fost martirizaþi, nu
toþi au plecat în exil, nu toþi au ales suicidul ca suprema formã
de protest faþã de existenþa insuportabilã care le fusese hãrãzitã
– de a trãi într-o termitierã umanã – deºi au fost, spre cinstea lor,
destui. A existat ºi categoria celor care s-au supus, de teamã, din
naivitate, unii din convingere, alþii din pierderea oricãrei speranþe.
Au fost ºi acei scriitori – totuºi, puþini – care au fãcut pactul cu
diavolul, amãgindu-se cã pot executa gesturile de obedienþã
cerute de puterea totalitarã pentru a-ºi salva astfel statutul pri-
mordial de a trãi scriind. Se înºelau, fireºte... în afara unei
oarecare siguranþe materiale, scriitorul nu a obþinut nimic, opera
sa ºi-a pierdut din strãlucire, ºi-a dezamãgit publicul de care
fusese cândva venerat ºi nu ºi-a câºtigat niciodatã respectul
Tiranului – de iubire nici nu putea fi vorba, chiar primind unele
onoruri factice – scriitorul militant, autorul care ºi-a dãruit geniul,
fidelitatea, capacitatea fascinatorie de a domina mentalul colectiv
va continua sã rãmânã corpul strãin, grefa insuportabilã, virusul
invizibil care atenteazã la buna funcþionare a noii ordini totalitare.
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În orice societate colectivistã nu-i va putea fi iertat scriitorului
faptul de a avea talent, va rãmâne în continuare suspect.

Putem crede cã prãbuºirea ultimului imperiu al rãului din
bãtrâna Europã ne va da ºansa de a ne redobândi tinereþea, de a
reintra în viaþa normalã atâta timp refuzatã. ªi, pentru scriitor, viaþa
normalã a avut drept simbol banala masã de scris, nimic altceva:
nu a pretins niciodatã societãþii, vremii sale în ansamblu, drepturi
ºi privilegii pe care nu le-a meritat. În definitiv nu le-a solicitat
nici pe cele pe care le merita... Constat încã o datã cã ºi-a fãcut
iluzii. Pentru a exista nu numai pe plan strict cultural dar ºi la
nivel biologic asupra scriitorului se fac mari presiuni de a adera la
noile centre de putere politicã, economicã, confesionalã.
Refuzându-le, scriitorul tinde sã devinã, încã o datã, o non-fiinþã.
Ar trebui sã privim cu stupoare cum un nou apartheid se instaureazã
în societatea actualã. Nu voi spune cã noul apartheid postcomunist
este mai abil decât precedentul, cãci diferenþa ºi dispreþul faþã de
culturã sunt probele unei vulgaritãþi totale, însã e, poate, ceva mai
transparent, nu recurge vizibil la mãsuri discriminatorii, dar nu e,
prin efectele sale, mai puþin nociv. Scriitorul îºi cunoaºte prea bine
natura veritabilã, el ºtie cã nu a dorit ºi, în definitiv, nu a luptat
pentru instaurarea societãþii liberale spre a se transforma peste
noapte într-un lider politic delirant, într-un gestionar inapt, într-un
patron falimentar. Atunci când îºi respectã principiile morale el îºi
respectã în acelaºi timp semenii ºi-ºi onoreazã locul pe care ar
trebui sã-l ocupe în societate. Nu poate fi decât ceea ce a fost
întotdeauna, ce este în prezent, ce va fi mâine: o conºtiinþã a vremii
sale, în toate situaþiile, cu toate riscurile; de a apãra nu omul
conjunctural, ci omul etern, ideea de om, de a exprima nevoia de
absolut, de ideal la care fiinþa umanã nu poate renunþa – dar cu
ceva mai multã prudenþã, desigur, obligat fiind de experimentele
anterioare ºi de propriile sale drame. El va propune interlocutorului
sãu anonim, cititorul, teme de meditaþie despre misterele omului,
universului, divinitãþii, va elabora tehnici de transcendere a materiei
brute a realitãþii, pentru a sesiza imponderabilul, azurul existenþei.
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Nu am nici o îndoialã cã-ºi va pierde marele public pe care
l-a avut cândva în imprevizila lume de mâine, The Brave New
World. Îi vor rãmâne scriitorului, totuºi, câþiva, din ce în ce mai
puþini, cititori fideli: vor explora, sper, universurile imaginare,
la fel de captivante ca ºi universurile reale. Vor trãi, aºadar,
împreunã ºi vor muri împreunã. Ei bine, nu avem nimic de
obiectat, vom avea, poate, un happy end.

Simt nevoia sã adaug un punct final acestor observaþii:
definiþia scriitorului care sã includã sinteza tuturor aventurilor
sale din acest veac, centrul invizibil al personalitãþii sale.
Scriitorul profet, ca ostatic, ca monstru sacru, ca martir, ca paria,
ca spirit invulnerabil sau fiinþã vulnerabilã, clochard, condotier
modern, prestidigitator sau sfânt, existã, cumva, un fir comun
care sã unifice toate aceste ipostaze contradictorii?

Existã, a spus-o Malraux dupã ce se mântuise de excesele
tinereþii, într-un moment de reculegere în faþa monumentului înãlþat
pe mormântul camarazilor sãi din Rezistenþã, cãzuþi în timpul
rãzboiului în Haute Savoie: „scriitorul este omul care spune Nu“. În
ultimii ani eu ºi prietenii mei am revenit mereu, în scris, asupra
cuvintelor lui Malraux: pot constitui o bunã scrisoare de acreditare
în viitor, aºa cum au fost, pentru atâtea conºtiinþe memorabile, ºi în
trecut – prolog ºi epilog, premisã ºi concluzie, exergã ºi stelã funerarã
a scriitorului în derutantul Imperiu al celui de-al treilea mileniu.

„Le mot «non», fermement opposé à la force, possède une
puissance mystérieuse qui vient du fond des siècles. Toutes les
plus hautes figures spirituelles de l’humanité ont dit «non» à Cesar.

Prométhée règne sur la tragédie et sur notre mémoire pour
avoir dit «non» à dieux. L’esclave dit toujours «oui».“

(2002)
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Scrisoare deschisãScrisoare deschisãScrisoare deschisãScrisoare deschisãScrisoare deschisã

Dragi prieteni, cunoscuþi ºi necunoscuþi,
de Acasã ºi de departe de Casã,

Veþi fi de acord, sper, cu premiza acestei scrisori: e pe
toate buzele, e acceptatã ca un fapt firesc, ca o certitudine – încã
mai grav, ca o fatalitate – de toate conºtiinþele; trãim cu toþii o
crizã fundamentalã care ne-a risipit – s-o spunem deschis,
inadmisibil de uºor – ultimul bun care ne mai rãmãsese ferit de
privirea otrãvitã a dictaturii precedente: speranþa, ultimul izvor
de energie prin care se poate imagina ºi (re)construi viitorul.

În ceea ce priveºte speranþa, noi, supravieþuitorii, avem o
oarecare experienþã, meritã sã-i dãruim un cuvânt de aducere
aminte. Ar fi neloial sã uitãm cum, în anii livizi pe care ni i-a
impus istoria, tocmai din materialele evanescente de construcþie
pe care, infatigabilã, ni le livra speranþa puteam improviza fiecare
din noi – nu, nu fiecare, totuºi, destui – acele lumi mentale paralele,
iluziile care sfidau realitatea agresivã, himerele aºteptãrii, visele
reîntoarcerii cândva, oricând, oricât de târziu, la existenþa fireascã
pe care generaþiile vârstnice aproape cã o uitaserã, iar generaþiile
tinere n-o cunoscuserã deloc. Lumea de baloane colorate a iluziilor
rãmãsese ultima redutã în care nu putuse pãtrunde agresorul. ªi
am putut în cele din urmã supravieþui pentru cã speranþa nu ne-a
trãdat, acordându-ne dreptul de azil în imposibil, când posibilul
devenise iresponsabil; e adevãrat cã unii au mers mai departe,
înrãdãcinându-ºi speranþa în unele proiecte concrete riscante de
contestare a rãului existent; câteva au vãzut lumina zilei; e adevãrat,
nu au surpat zidurile cetãþii sumbre în care trãiam noi ºi vecinii
noºtri, dar un asemenea rezultat himeric nu putuse fi nici mãcar
visat. Important a fost doar faptul de a rezista; împotriva evidenþei,
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din speranþa celor puþini s-a putut alimenta spiritual întreaga
societate. Pentru a constata astãzi, când Sistemul aberant s-a
prãbuºit ca un castel de cãrþi de joc, cum ceea ce fusese încã posibil
în noaptea-cea-lungã a dictaturii a devenit atât de repede inoperant.
Nu ar trebui sã considerãm renunþarea la speranþã astãzi drept un
simptom mai grav încâ decât renunþarea la viaþã?

Sã reflectãm, dacã veþi fi  de acord, împreunã, fiecare
apãrându-ºi propriul punct de vedere, la cauzele acestei crize: sã
nu împãrtãºim opinia, din nefericire tot mai rãspânditã, care
considerã orice efort cultural de redresare ca absurd.

Iatã deci proiectul nostru: de a defini criza actualã a societãþii
noastre, de a-i pune un diagnostic cât mai exact cu putinþã, dar
acest lucru nu e posibil decât pe analiza calmã, lucidã a crizelor
anterioare. Sã realizãm împreunã acest bilanþ pentru a fixa definitiv
în amintire, ca într-un insectar sau, mai aproape de dimensiunile
experienþei noastre, ca într-un muzeu al ororilor, trecutul ostil pe
care l-am trãit. Vom fi mai pregãtiþi moral pentru a înþelege cã tot
ce ni s-a întâmplat nu a fost un simplu intermezzo, un accident de
parcurs, un eºec printre altele din cele pe care le înregistreazã, în
definitiv, istoria oricãrui popor, ci, infinit mai tulburãtor – putem
pronunþa cuvântul tragic, nu vom greºi –, confruntarea teribilã cu
Soarta însãºi, prãbuºitã parcã din genuni, hotãrâtã sã ne desfiinþeze
ca stat, ca popor, ca societate, ca spirit? Nimic n-a rãmas neatins
de suflul morþii: munþii ºi ºesul, apele ºi aerul, satele ºi oraºele,
profesiunile, mentalitãþile, felul nostru specific de a fi, de a simþi –
de a greºi – tot ceea ce compune infinita simfonie a realului, a
existenþei, visele însele. Am ieºit la amarul liman de astãzi
extenuaþi, purtând în spiritul nostru – deseori pe chipul nostru –
cicatricele luptei cu diavolul, tarele, tatuajele, grefele mostruoase.

Ne putem în acest caz imagina ca fiind o soluþie realistã ºi
corectã – singura soluþie cum ni se sugereazã deseori – aruncarea
unei simple punþi mentale peste experienþa trãitã, pentru a gãsi la
celãlalt mal, malul din urma noastrã, rãspunsurile decisive la acutele
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probleme ale prezentului, la dilemele viitorului, pentru a ne redobândi
certitudinile pierdute, pentru a ne reface automat identitatea mutilatã?
Sigur, toþi simþim nevoia absolutã de a ne recupera Trecutul pentru
a nu rãmâne o societate amnezicã, fãrã amintiri ºi, ca atare, fãrã
viitor, fãrã direcþie, dar nu renunþând – din slãbiciune, din comoditate,
din ignoranþã sau, pur ºi simplu, lãsându-ne încã o datã manipulaþi
de aventurierii de la colþul strãzii – la dramaticele semnificaþii ale
ultimilor 60-70 de ani pe care-i vom putea purta încã multã vreme
ca un tatuaj imposibil de ºters în fiinþa noastrã.

Nu avem dreptul de a diminua – chiar dacã motivaþi de cele
mai bune intenþii – amploarea fãrã precedent a prãbuºirii morale
actuale, de a-i neglija efectele. Cum am putea accepta, în chip
pasiv, funestul paradox care ne reprezintã noua existenþã: deoarece
criza actualã a paralizat, se pare, capacitatea de rezistenþã a tuturor
generaþiilor active, fiind împãrtãºitã de toatã lumea (cu excepþia
câtorva demne voci izolate), putem spune cã vidul sufletesc de
astãzi constituie starea de normalitate a societãþii noastre; aºadar,
o normalitate rãsturnatã în care scãrile de valori tind sã fie înlocuite
cu contrariile lor. Ar trebui sã ne gândim dacã nu aceasta este
clipa ºi nu mai târziu – atunci ar putea fi prea târziu – când ar
trebui sã-i dãruim derutatei noastre lumi nu doar solitarele noastre
îngrijorãri, ci ºi, dacã vor fi bine primite, bine înþelese, ultimele
energii de care dispunem, inspiraþia ºi generozitatea dintotdeauna
a Omului Cãrþii. Cine altul i-ar putea prelua rãspunderile?

Sã inventariem situaþia prezentã cu mijloacele – modeste,
nu ne facem iluzii – pe care le avem: de fapt nu de o crizã unicã,
care presupune o soluþie unicã, e vorba, ci de o amplã colecþie de
crize, cu cauze diverse, unele provenind din dezordinea actualã,
altele revendicându-se din experienþe, traume ºi eºecuri mai vechi.
Prima care va atrage atenþia publicã va fi – a fost – criza economicã,
fãrã a o considera drept problema noastrã fundamentalã; încã mai
gravã apare expresia caricaturalã a ritualului politic care valideazã
încã o datã justeþea observaþiei lui Titu Maiorescu a „formelor
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fãrã fond“; vom observa continua degradare socialã, rãzboiul – ºi
nu confruntarea normalã – între generaþii, destrãmarea scãrilor de
valori prin coruperea principiilor morale de bazã ºi încã multe
altele. Pentru remedierea tuturora nu existã un panaceu universal:
fiecare plan presupune o altã perspectivã de abordare, o altã tehnicã
operatorie, alþi interlocutori. Simptomul încã cel mai traumatizant
al momentului este criza identitarã profundã, exagerez cumva?
Nu cred, expresiile crizei sunt vizibile oricui: nu ne recunoaºtem
propria noastrã existenþã, nu ne recunoaºtem unii pe alþii decât ca
adversari, preferãm sã ne refugiem în ficþiuni puerile, ne
confecþionãm genealogii, refuzãm a privi realitatea în faþã.

Urmãrile, catastrofale, le vedem cu toþii; a închide ochii în
faþa lor este un act de iresponsabilitate. Pe de altã parte
dezamãginrea generalã, în destule cazuri disperarea, au produs
efectul pustiitor al refuzului identitãþii, transformând exilul in-
dividual din istoria trecutã într-un veritabil exod: mãrturie
dezolantã a unui ºoc moral aproape total, a unui vid psihic
comparabil, poate, cu suicidul. Iar la polul opus vom afla
revendicarea agresivã, stridentã a identitãþii, propunând un
naþionalism primar, exaltat, deformând realitatea, simplificând
istoria, frizând tot mai des delirul colectiv.

S-o mãrturisim cu regret: în aceastã orã gravã a adevãrului
Cãrturarul rareori ºi-a gãsit publicul. A cui e vina? Sã-l dezbrãcãm
de iluziile în care obiºnuieºte sã se drapeze pentru a se simþi
stãpânul soartei sale, sã-l privim aºa cum este în realitatea
nesuferitã: o vietate fragilã ºi stângace, ale cãrei aripi – autentice
sau, de cele mai multe ori, imaginare –, predestinate sã-l înalþe
în azur, îl împiedicã sã se miºte în chip firesc pe sol, în ilaritatea
galeriei vulgare – detaliile portretului le vom gãsi în Albatrosul
maestrului Baudelaire. În aceste condiþii ingrate ce ar trebui sã i
se cearã Scriitorului de cãtre lumea sa aflatã în plinã derivã? ªi
în primul rând adevãrul pe care numai imprudentul profesionist
– Scriitorul – îl poate rosti. Fiind pe deplin conºtienþi de limitele
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sale (sã nu ne ascundem dupã degent: de limitele noastre) am
mai putea spera ca Omul Cãrþii, prin posibilele sale gesturi de
implicare mai activã în agora, sã calmeze, întrucâtva, spiritele,
paroxismele depresive ale psihismului colectiv? Evident, nu ºtim:
experienþa ne recomandã sã fim, mai curând, sceptici. Nu vom
invita însã scepticismul la masa noastrã, ar fi un oaspete nedorit;
faþã de înþelepciunea care ne retrage din lume, chiar beneficiind
de cele mai ireproºabile argumente, sunt de preferat gesturile
inutile – nu pentru inutilitatea lor ulterioarã, fireºte, ci pentru
calitatea lor actualã de gesturi, de participare, de acþiune. Am
mai spus-o, trebuie s-o spunem mereu, e necesar sã încerce
cineva, oricine: ºi în lipsa altor iniþiative s-o încercãm noi acum.

Sã definim linia de start a dezbaterii noastre, pãstrând speranþa
cã o vom putea duce la bun sfârºit. Au trecut ani – puþini dar
încãrcaþi de tensiuni – de când am ieºit din climatul paralizant al
sistemului totalitar. S-o amintim mereu pentru a nu uita: a fost o
existenþã, pentru a o denumi cu termenul cel mai decent pe care-l
cunoaºtem, anormalã. Cine i-ar mai putea contesta astãzi caracterul
artificial, redus la minimul necesar ºi, uneori, chiar sub acest nivel,
al relaþiilor sociale, miºcarea somnambulicã, realitatea
dezincarnatã, lipsitã, parcã, de orice sens: devenisem piesele infime
ale unui fabulos agregat mecanic care se rotea tot mai mult în vid.

Dar comunismul a fost doar una dintre sursele de alimentare
ale crizei noastre actuale: nu numai cea mai recentã, dar ºi cea de
mai lungã duratã, cu bilanþul cel mai funest. Nu ar fi drept însã sã
neglijãm în reflecþiile noastre nici celelalte drame ale secolului,
extremismul de dreapta nefiind mai puþin grav, mai puþin
semnificativ, chiar dacã a durat oficial mai puþin decât extremismul
de stânga. Am asistat, de altfel, la apariþia acestui mutant malefic
pe scena româneascã în ultimele douã decenii de dictaturã:
ideologia extremei drepte pusã în slujba conservãrii statului fabricat
de extremã stângã. Nu ar trebui sã uitãm, cel puþin noi, cei care am
trãit experienþa atroce a ambelor sisteme totalitare, simpla moralã
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a istoriei care ne avertizeazã cã dezastrele de ieri, neînþelese, nelim-
pezite, pot germina dezastrele de mâine.

O asemenea dezbatere nu poate fi decât o operaþie dure-
roasã, fãrã anestezie prealabilã, pe cord deschis; va trebui cu
toþii – ºi înaintea tuturora noi, oamenii cãrþii, în sens restrâns,
într-un sens mai vast Intelectualii – sã ne privim în oglinda
spiritului critic, fireºte, pentru a ne vedea aºa cum suntem – ºi
cum am fost – în realitate ºi nu aºa cum ne visãm, cum dorim
sau cum ne dicteazã interesele. Singura scuzã pe care am putea-
o eventual prezenta generaþiilor viitoare, urmaºilor noºtri, rãmâne
faptul implacabil impus de soartã de a fi stat o jumãtate de veac
în faþa acestei oglinzi mentale cu ochii închiºi.

Nu va fi, cred, suficient de a incrimina încã o datã Soarta pentru
ostilitatea pe care ne-a arãtat-o mai ales în clipa când am pãºit pragul
lumii moderne – de a fi fost aºezaþi la rãspântia furtunilor istorice,
de a nu avea parte de vecini generoºi, de a fi, într-un cuvânt, prea
buni pentru o lume atât de rea, ca ºi toate celelalte acuze pe care ni
le însuºim înainte încã de a învãþa cum trebuie alfabetul – pentru a
putea înþelege ceva mai bine reacþiile inadmisibile ºi, trebuie s-o
spunem, laºitãþile de care am dat dovadã în istoria crepuscularã pe
care am lãsat-o în urma noastrã. Sper sã nu fiu greºit înþeles: reflecþiile
noastre nu vor diminua în nici un fel gravitatea rãului venit din
afara noastrã ºi sinistrele experienþe la care s-a dedat acest rãu, în
diferitele sale ipostaze: comunismul, nazismul, fascismul.

La fel de important însã ni se pare ºi demersul cultural de a nu
ignora nici natura rãului interior, nici acesta mai puþin real, mai puþin
nefast. Ar trebui sã considerãm drept o obligaþie moralã superioarã
intensitatea rãului din lãuntrul nostru, definindu-i esenþa, obsesiile,
motivaþiile reale sau închipuite ale obscuritãþii personale, pentru a-
i limita astfel, dacã nu-i vom putea elimina definitiv, sumbrele efecte.
De ce am devenit atât de vulnerabili în faþa oricãrui discurs de tip
totalitar care ne flateazã slãbiciunile cu mijloace atât de primitive?
E o întrebare dificilã, va trebui, totuºi, sã rãspundem. Lupta cu pro-
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pria sa umbrã a fost bãtãlia hotãrâtoare, niciodatã câºtigatã pe deplin,
pe care a trebuit s-o poarte orice naþiune europeanã: nici pentru noi
nu va fi mai puþin dificilã. ªi oricâte avataruri ar prezenta timpul
istoric în care va trebui sã ne integrãm, oricâte sacrificii ar pretinde
civilizaþia – primul, fiind, poate, o altã moralã a muncii – va trebui
sã înþelegem cã o altã alternativã, în afara modelului european, nu
existã pentru noi, pentru a ne oferi o ºansã – sã-i spunem, cumva,
ultima ºansã? – viitorului. Sã repetãm, încã o datã, adevãrurile
elementare: noi suntem – ºi niciodatã nu vom putea deveni altceva
– o parte a naþiunii europene: avem aceleaºi rãdãcini istorice ºi
culturale: filosofia helenã, revelaþia cristicã a iubirii ºi dreptul ro-
man, ne-am elaborat personalitatea în decursul veacurilor anonime
în acelaºi creuzet istoric, împãrtãºind aceeaºi filosofie despre
persoana umanã, angajaþi în comun în aceeaºi aventurã a existenþei.
Cu alte cuvinte prin modelul european trebuie sã ne regãsim, ceea
ce ni se pãrea cândva – în secolul trecut, în primul rând – ca de la
sine înþeles, propria noastrã identitate.

Nu de voiajul euforic al retragerii într-un trecut imaginar ºi
abuziv simplificat este nevoie acum, ci de verificarea minuþioasã,
severã ºi responsabilã a amintirilor istorice validate de surse
oneste – lãsând amintirile provenite din spaþiul ceþos al legendelor
pe seama criticilor de specialitate pentru a le deosebi gradul de
credibilitate de cota de ficþiune – pentru a identifica înlãuntrul
lor, asemenea unor sâmburi denºi, adevãrurile, chiar dacã de
multe ori amare. Va trebui în acest caz sã reflectãm asupra acestei
întrebãri la care ar fi trebuit sã rãspundem mai de mult: ne-a
pregãtit Trecutul pentru marele examen al veacului? A fost
înzestrat organismul cultural al societãþii româneºti cu acel sistem
imunitar atât de necesar pentru a putea rezista marilor maladii
ale istoriei moderne care au fost nazismul ºi comunismul?

Au putut ajunge la omul simplu, la omul fãrã nume, care
poartã pe umerii sãi ca ºi în spiritul sãu lumea de astãzi ca ºi lumea
de mâine, acele principii morale, de educaþie generalã în primul
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rând, care disciplineazã caracterul, am intrat noi în secolul XX cu
acel bine dezvoltat simþ al binelui ºi rãului, am fost înzestraþi cu
acel blindaj spiritual de care am fi avut atâta nevoie – nu numai
noi, fireºte, ci toate popoarele Europei care au trecut prin încercãri
asemãnãtoare – pentru a rezista în momentele de rãspântie ale
veacului atât violenþei ºi torturii directe, cât ºi insinuãrii oculte,
intoxicãrii lente, insinuãrii subtile, coruperii insidioase a umanului?

Sã nu ne amãgim: cu eºecul planetar al utopiei comuniste nu
s-a sfârºit istoria, aºa cum profetiza un filosof naiv. Dupã un
asemenea uriaº spectacol ratat când, am mai spus-o cândva, teatrul
lumii a ars de la torþele folosite pe scenã – e de la sine înþeles cã
actorii, dramaturgii ºi regizorii îºi vor lua o micã vacanþã: s-ar putea
pune ºi problema cãutãrii unui nou sediu dacã nu cumva constructorii
vor reuºi sã-l renoveze la termen pe cel vechi, înzestrându-l cu o
faþadã nouã. Vom fi noi ceva mai înþelepþi, ceva mai bine pregãtiþi
când se va inaugura noua stagiune? Cãci e de la sine înþeles cã
teatrul lumii nu va putea rãmâne mereu închis. ªi dacã Istoria va
reveni în noul spectacol, încã o datã, în ipostaza sa vindicativã,
apocalipticã? Deocamdatã, noi ne risipim rãgazul acesta, totuºi
binecuvântat, în dispute zadarnice, în fanatisme locale ºi în vendete
streile. Vom dispune noi de resursele psihice necesare, de voinþa ºi
energia moralã, vom putea concepe programele culturale complexe,
ne vom putea referi la personalitãþile exemplare, ne vom strânge
rândurile în jurul modelelor pur ºi simplu umane, caracterele de
care are atâta nevoie orice societate aflatã în crizã, pentru a transforma
experienþa pustiitoare a trecutului în înþelepciune ºi a aborda cu
luciditate ºi speranþã proiectul unui Nou Început, al unei noi Geneze?

Criza instituþiilor fundamentale, absenþa lor – sau, în cel mai
bun caz, prezenþa lor prin câteva gesturi individuale exemplare –
pe câmpul de luptã între democraþia incipientã ºi totalitarismele
secolului XX nu a trecut neobservatã, dar analiza profundã a
fenomenului nu a avut încã loc. ªi ar trebui sã ne grãbim cãci
cauzele structurale care au acþionat ieri, dezagregând mult prea
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repede centrii morali superiori ai societãþii noastre: Familia, ªcoala
– în special Universitatea –, Academia, Presa, Biserica, Literatura
pot deveni din nou active la criza majorã, din nefericire oricând
posibilã, a lumii de mâine. Ar trebui sã ne dea de gândit acum,
înainte de a fi prea târziu, cât de repede, aproape spontan, au gãsit
nazismul, naþionalismul exaltat, comunismul aliaþi fideli, tovarãºi
de drum, parteneri ºi clienþi în rândurile personalitãþilor de prim
rang ale societãþii civile, lideri politici, dar ºi, lucrul cel mai
semnificativ ºi mai grav, prin efectele sale de duratã, în rândurile
acelor instituþii cu destin cultural, menite tocmai sã înlãture
ignoranþa, sã defineascã valorile ºi sã ºlefuiascã conºtiinþa
colectivã. Rolul fundamental al acestor instituþii – cu excepþia
Bisericii – toate fiind opera spiritului democratic occidental – era
sã apere vocaþia europeanã profundã a societãþii noastre. Cum de
au cedat atât de repede? Iatã o întrebare tulburãtoare. O renaºtere
a României, oricât de vagã în aceastã clipã, nu va putea fi proiectatã
decât pe baza unei prealabile renaºteri a principalelor instituþii de
culturã, a unor profunde reforme care sã redea atât personalitãþilor,
cât ºi publicului anonim, rãspunderea ºi demnitatea societãþii
civilizate. Dar cu ce mijloace? Cu ce program? Cu ce cãlãuze?

Pentru orice observator, fie acesta specialist sau simplu
trecãtor, caracterul tot mai oriental al societãþii actuale se impune
de îndatã. Nu ar trebui sã-l considerãm un semnal de alarmã, un
neliniºtitor simptom al unor prefaceri fatale, al unei mutaþii
maligne petrecute în întunericul fiinþei noastre? Desigur, noi ne
vom aduce mereu aminte, deoarece aceasta e realitatea, cã istoria
a aºezat în gena noastrã ambele influenþe, cea occidentalã, ceea
ce, departe de a fi fost un handicap din start, un dar otrãvit al
soartei, ar fi putut deveni o ºansã unicã pentru afirmarea persona-
litãþii noastre, posibilitatea de a, funcþiona ca un liant între cele
douã lumi. Fãrã a uita însã vreodatã cã influenþa decisivã,
contribuþia esenþialã la fundarea României moderne ºi, ca atare,
asumarea unui destin istoric, l-a adus, n-ar trebui sã uitãm,
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modelul occidental. Ce a însemnat altceva, de pildã, magnifica
luptã culturalã a ªcolii Ardelene ºi Paºoptiºtilor de mai târziu
decât dezvãluirea actului de identitate europeanã societãþii
româneºti, pe atunci cu ochii încã ameþiþi de somnul istoric?

În ceea ce priveºte stratul oriental din firea noastrã, depozitat
în veacuri obscure, bilanþul e mai curând modest. La o analizã
mai strictã s-ar putea dovedi chiar falimentar – dar va fi misiunea
istoricilor de a corecta judecãþile hazardate ºi sentinþele pripite. Sã
fim, totuºi, înþeleºi, pentru a nu lãsa loc liber unor polemici ste-
rile: nu de Orientul autentic e vorba! ca orice mare filosofie, ca
înþelepciune, ca mod de a fi, ca istorie ºi model cultural, Orientul
a fost ºi va continua sã fie una din marile realitãþi ºi opþiuni
filosofice ºi confesionale ale umanitãþii. Sã continuãm a respecta
Orientul, înþelegând în acelaºi timp cã nu este ºi nu va putea fi
niciodatã – decât denaturându-ne firea, devenind un mutant
lamentabil – realitatea noastrã viitoare. Mai degrabã ceea ce vedem
acum, influenþa care se exercitã din ce în ce mai direct ºi mai
eficace, în zone tot mai vaste, asupra societãþii noastre aparþine
unui orientalism degradat în substanþã ºi expresie, binecunoscuta
mentalitate, în fine, triumfãtoare, a mahalalei, hibridul detestabil
Nici-Sat-Nici-Oraº, dotat cu o sutã de vieþi, maculându-le pe toate:
ni se pare tot mai mult – dar este oare o simplã impresie? – cã
trãim într-un bazar levantin travestit în grabã în forum, aºadar un
orientalism de graniþã unde forþa severã a Orientului tradiþional s-a
stins, lãsând loc liber cercetãrii frauduloase a frontierei,
aranjamentelor ilicite, compromisurilor de tot felul, subminãrii prin
corupþie, intimidare ºi imposturã a autenticelor scãri de valori.
Vom accepta oare lenta, deocamdatã, dar, aºa cum ne apare astãzi,
fatala alunecare cãtre un tip de societate pseudo-orientalã, fãrã
împotriviri, fãrã a încerca sã trezim conºtiinþa colectivã mãcar în
ultima clipã? Riscul inadmisibil, deplorabila performanþã pe care
am putea-o atinge foarte curând, dacã nu ne vom trezi din apatie,
este de a cumula nu virtuþile, ci viciile a douã lumi.
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Din toate aceste simptome ºi, fireºte, din încã multe altele
care vor trebui înregistrate, definite ºi explorate în toate sensurile
se poate, totuºi, contura de pe acum un sindrom de psihopatologie
socialã: cazul tulburãtor al unei societãþi incapabile sã-ºi asume
prezentul, preferând sã se refugieze într-un trecut mitic. Sã fie
realitatea arhaicã din care am plecat cândva, nu ºtim când,
destinaþia aventurii noastre existenþiale? Cãci parcã tot mai multe
segmente ale societãþii actuale se lasã fascinate de aceastã magie,
sã-i spunem pe nume, morbidã, a cantonãrii într-un timp legendar
– Trecutul fiind proiectat ca singurul viitor accesibil firii noastre.

Am asistat în aceºti ani, dezarmaþi, la sugrumarea din faºã a
oricãror iniþiative ºi acestea, de altminteri, timide, de evaluare criticã
a dramelor ºi crizelor noastre trecute ºi prezente, interdicþia operând
în numele prestigiului naþional care nu poate fi expus în public, ni
se repetã mereu, decât ca un stindard absolut imaculat. Iatã o acþiune
iresponsabilã, singurul efect durabil pe care-l va obþine fiind, în
perspectivã, dezastruos, oferind imunitate ºi perpetuitate rãului cu
care ne-am confruntat, neputându-l defini pentru a-i cãuta antidotul.
În numele marilor principii, manipulate grãbit la toate rãspântiile
cetãþii, agenþi sanitari improvizaþi înfãºoarã grãbiþi bandaje, fie
acestea ºi de purpurã, pe rãnile fiinþei pe care pretind c-o iubesc:
societatea româneascã de astãzi. Nu o vom face: e o eroare. În faþa
leziunilor evidente ale conºtiinþei colective, a crizelor morale
prelungite, noi credem cã adevãrul integral e cea mai bunã terapie.

Fie ca suferinþa noastrã anterioarã sã nu fie fost inutilã, iar
iubirea noastrã dintotdeauna, greºit înþeleasã. Popoarele care
meritã sã trãiascã îºi convertesc eºecurile de ieri în victoriile de
mâine. Cum vom proceda noi?

Sã aºezãm posibilul nostru dialog sub semnul speranþei.

(1993)
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O ºcoalã a bucurieiO ºcoalã a bucurieiO ºcoalã a bucurieiO ºcoalã a bucurieiO ºcoalã a bucuriei

Mai devreme sau mai târziu vine clipa când trebuie sã
plãteºti datoriile rezultate dintr-un act de iubire, contractate în
spectacolul vieþii: ºtiu, ºtim cu toþii cã spectacolul vieþii e rareori
vasel. La graniþa dintre copilãrie ºi adolescenþã, tânãra noastrã
generaþie din anii rãzboiului îºi gãsise un uimitor loc de refugiu,
un sanctuar dacã vreþi, în universul exaltant al comicului, ºi încã
pe insula sa cel mai greu de abordat – comicul absurd: gen extrem
de dificil, ce presupune o exigenþã absolutã, ce nu acceptã
compromisul, sever cu sine însuºi, ca materia pe care o prelu-
creazã, cu istoria reprobatã deseori pentru atitudinea dementã
pe care o manifestã de atâtea ori faþã de fragila fiinþã umanã. De
ce ne simþeam la adãpost în spaþiul ludic prin excelenþã oferit de
revistele de umor ale anilor 1940-1945? Nu ºtiu. Poate pentru
sentimentul de a fi reuºit sã evadãm din carcera tot mai apãsãtoare
care era realitatea din afarã. Descoperiserãm cu multã ºansã un
spaþiu al libertãþii, îl foloseam cum puteam, îl exploatam pânã la
epuizare ca pe o minã auriferã, cãutând sã întârziem cât mai
mult posibil, pânã în ultima clipã, intrarea în lumea cenuºie,
traumatizantã, mediocrã a adulþilor „gravi, gravi, gravi“. Sigur,
pe o duratã mai lungã nu aveam nici o ºansã de a ieºi învingãtori
în lupta cu Istoria, mai ales în acel prag al timpului; nimeni n-a
avut aceastã ºansã. Dar ceea ce am obþinut a fost de mare preþ:
am întârziat cu cinci ani întâlnirea ºi confruntarea cu Rãul epocii,
cu agresiunile din afara noastrã, cu laºitãþile – viitoare – dinãun-
trul nostru.
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Made in RomaniaMade in RomaniaMade in RomaniaMade in RomaniaMade in Romania

Bizareria experienþei noastre a fost cã, tocmai în anii
rãzboiului, perioadã dificilã, copleºitã de privaþiuni, de incapa-
citatea de a-þi imagina viitorul, de veºti tragice, de derute existen-
þiale, de confuzii, am descoperit, în sensul cel mai direct al
cuvântului, jucându-ne, extraordinara ºcoalã comicã româneascã.
Pe lângã tarele momentului, am beneficiat ºi de un rarisim
privilegiu: conflictul dintre generaþii, care va face ravagii mai
târziu pânã în zilele noastre, nu exista; debutanþii, ucenicii, tinerii
lupi cu dinþi de lapte nu aveam nici un complex de inferioritate,
de umilinþã maladivã sau, la polul opus, de orgoliu prematur ºi,
bineînþeles, imbecil faþã de modelele pe care le descopeream pe
tarabele anticariatelor, de la o lunã la alta, uneori de la o zi la
alta; ne bucuram cu naivitate de mentorii noºtri, cãutam sã
descifrãm tehnicile de fabricaþie, dacã nu era posibil altfel, sã le
furãm secretele de elaborare a miracolului comic, în calitatea
noastrã de buni cabrioleuri ce promiteam a fi în curând.

Marea revelaþie a fost pentru generaþia noastrã – ºi e
reconfortant sã observãm cã pentru toate generaþiile – Urmuz:
personalitate providenþialã, un Cristofor Columb redivivus,
fondatorul unei alte Americi, a jocului ºi a libertãþii: geniu nativ,
solitar, poate un mutant, nesimþindu-se în nici un fel obligat de
a-ºi face ucenicia la ºcoala validatã a comicului, nu a avut propriu-
zis precursori ºi, cu toþi imitatorii ulteriori, nu a avut urmaºi. O
generaþie spontanee. Nu ºi-a intuit geniul, nu ºi-a respectat harul
– divin – cu care fusese înzestrat, altminteri am putea crede cã
existenþa sa ar fi avut o altã traiectorie. Personalitate misterioasã,
o stea filantã; poate cineva sã jure cã Urmuz a fost un personaj
real ºi nu unul de ficþiune?

N-a fost nici o dificultate de a cunoaºte opera comicã, de
proiecþie colosalã  – ºi uneori absurdã, din familia „umorului negru“
– a lui Tudor Arghezi; poetul stãpânea scena, acceptându-l sau
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nu, era, oricum un titan. Spirit mordant care ºi-a mãrturisit
orgoliul de a construi o alternativã valahã a Cãlãtoriilor lui
Gulliver în Tabletele sale din Þara de Kuty, exerciþiu de
virtuozitate care frizeazã – aproape – absurdul: sã-þi alegi cu
bunã ºtiinþã ca termen de comparaþie ºi rivalitate capodopera
fondatoare a comicului absurd pe temã socialã, ce imprudenþã!...
Totuºi, imprudenþã creatoare, chiar dacã, în imposibilitate de a
detrona modelul ales, opera lui Swift, poate apela la simpatia
galeriei; existã, o ºtim cu toþii, proiecte destinate din start eºecului,
dar care prin temeritatea viziunii îºi onoreazã autorul.

I-am mãrturisit dramaturgului G. Ciprian atât de puþin din
admiraþia pe care i-o datoram pentru cele douã capodopere: Omul
cu mârþoaga ºi Capul de rãþoi. M-am întrebat deseori dacã noi
i-am meritat pe G. Ciprian ºi Eugen Ionescu, pe Constantin
Brâncuºi ºi George Enescu – ºi mai sunt ºi alte nume care ne-au
înnobilat cultura – pe care nu-i evocãm decât în zile festive, pentru
a-i uita a doua zi... Cel puþin Eugen Ionescu, conºtiinþa loialã, ºi-a
recunoscut datoria de recunoºtinþã pe care o avea faþã de G.
Ciprian, modelul asumat al propriei sale opere.

Capul de rãþoi este o capodoperã indiscutabilã: un program
artistic de regenerare a unei societãþi degradante, dezumanizate,
ce ºi-a epuizat, fãrã sã ºtie când, izvoarele de bucurie pe care,
putem totuºi presupune cã le-a posedat cândva. ªi este, înaintea
tuturor, misiunea artistului de a refuza agonia ºi moartea unei familii
umane, proclamând prin intermediul operei salvarea, singura
posibilã, singura la îndemâna tuturor: de a-ºi regãsi tinereþea, prea
curând ºi prea nedrept sacrificatã. Blaise Cendrars formula într-un
vers sugestiv apelul la întinerirea iminentã a lumii, în stilul ludic
al avangardei europene: „de a proclama sfârºitul lumii într-o
trompetã de copil“. În Capul de rãþoi G. Ciprian propunea jocul
ca principala energie de regenerare a spiritului uman ºi a societãþii.

Cred, totuºi, cã am mers prea departe afirmând cã Urmuz
nu a avut urmaºi. Trebuie sã mã sancþionez, cãci Grigore Cugler
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ar putea fi privit ca un urmuzian al urmãtoarei generaþii, a rãmas
fidel programului inaugurat de Profetul-Urmuz. Ilarie Voronca
ºi Tristan Tzara, lideri ai avangardei româneºti din anii ’30 cu
rezonanþã ºi în avangarda europeanã a vremii, s-au întâlnit uneori,
nu prea des, cu exerciþiile comicului absurd; ar fi putut recidiva
cu succes, cãci aveau toatã dotarea necesarã... Oricum, din Tristan
Tzara, autorul ce ºi-a construit faima mai degrabã prin gesturile
sale iconoclaste decât prin originalitatea operei, nu va rãmâne în
memoria poeticã a veacului, cred, decât poemul-program al
dadaismului: „La chanson dadaïste, qui avait dada au coeur...“,
singurul citabil, elaborat dupã canonul tradiþional al comicului
absurd.

Au recurs la mecanismele satirei sociale revoltatul total Geo
Bogza ºi – minunatul meu prieten de mai târziu – F. Brunea Fox;
au exploatat o modalitate umoristicã mai graþioasã – un absurd
ingenuu – bazat pe o materie liricã de cea mai delicatã extracþie:
Virgil Gheorghiu, un Pierrot lunaire al momentului, care ne
aducea aminte de exerciþiile de trapez ale lui Ramon Gomez de
la Serna sau Jacques Costin, autorul unei galerii de portrete
miniaturale, oarecum în descendenþa lui Jules Renard.

...Ce melancolicã temã de meditaþie ne-ar putea oferi
bilanþul acestei extraordinare ºcoli a bucuriei care a înflorit în
România anilor ’20-’40; a îmbogãþit cultura naþionalã ca ºi pe
cea europeanã. Nu i s-a acordat, potrivit unei mai vechi ºi inepte
cutume a pãmântului, nici mãcar acea minimã atenþie pe care o
merita, dacã de iubire nu putea fi vorba. A fost împinsã spre
marginile scenei culturale, îngrãmãditã în culise, în cel mai bun
caz a fost privitã ca o bizarerie, ca un passe-temps, ca un joc de
salon, eventual de bistrou. Chiar dacã unii dintre protagoniºti au
colaborat la revistele avangardei, e de preferat ca cele douã ºcoli
sã fie tratate separat: elementele care separã universul comicului
absurd de cel al avangardei propriu-zise sunt mult mai profunde,
mai definitorii decât eventualele sincronisme ºi consonanþe.
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Oricum André Breton, Papa suprarealismului s-a ferit sã-i
revendice pe marii creatori ai umorului negru – termenul, fericit,
îi aparþine – pentru a-i încadra în arborele genealogic al ºcolii
sale. Nu i-a fost înþeles acestei ºcoli caracterul modern, i-a fost
denigrat sau ocultat palmaresul, nu i s-a recunoscut virtutea din
care provine, tonifianta sa vocaþie de a se bucura, necesitatea de
a reda, de a transforma absurdul insuportabil al existenþei în
contrarul sãu, celebrând eternitatea. Cred cã ne putem ralia cu
toþii la strigãtul de uimire al lui Freud: „Umorul pare sã spunã:
«Priveºte! iatã lumea care te înfricoºa atât! Un joc de copil! Cel
mai bun lucru este sã glumim!»“

...Îmi pare rãu, datoria povestitorului este de a nu eluda
nici aspectele mai puþin ale istoriei pe care o povesteºte; ca
întreaga societate a vremii, al cãrei spirit tonic îl exprimaserã cu
har ºi, uneori, cu geniu – vezi cazurile Urmuz, Eugen Ionescu ºi
necunoscutul, pânã acum, Saul Steinberg – maeºtrii de ceremonii
ai ritualului comic din perioada interbelicã n-au avut parte de
acel final de împãcare seninã a vieþii cu moartea la care ar fi avut
dreptul sã spere. Îºi fãcuserã datoria ºi nu ceruserã nimic altceva
decât privilegiul de a se bucura împreunã cu prietenii lor. Soarta
lor o cunoaºtem: solitarul herald al unei supralumi – sau, dacã
vreþi, al unei lumi paralele – în care tot ce existã, ºi cu aceleaºi
drepturi, ºi ceea ce nu existã decât în fantezia artistului, cuvinte,
oameni, lucruri, amintiri, ficþiuni, pot compune împreunã o
miraculoasã rondã a bucuriei, Urmuz premergãtorul s-a sinucis.
Grigore Cugler, spiritul ludic în Wonderland, figura demnã în
societatea româneascã a vremii pe care a reprezentat-o cu
distincþie în Ministerul Afacerilor Externe ca diplomat, a avut
nobleþea de a înfrunta noua dictaturã instauratã în România de
dupã rãzboi: ºi-a dat demisia din M.A.E. printr-o declaraþie
casantã care i-ar fi putut aduce cele mai infame represalii. Meritã
s-o amintim, n-am avut parte de prea multe asemenea gesturi de
curaj în istoria pe care am lãsat-o în urma noastrã, sã sperãm,
definitiv: „faþã de noua orientare politicã a guvernului român
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care se îndepãrteazã de convingerile ºi sentimentele mele, vã
rog a-mi accepta demisia din cadrele Ministerului Afacerilor
Externe“. Era un act care-i putea cauza moartea, a avut noroc, a
ales, cu o clipã mai devreme, calea exilului cu tot cortegiul sãu
de riscuri, dezamãgiri ºi privaþiuni, ruptura de societatea natalã
fiind, desigur, efectul cel mai traumatizant. Totuºi Grigore Cugler
a putut realiza aceastã rarisimã performanþã, gãsindu-ºi un loc
de exil în îndepãrtata Americã latinã, a reuºit sã-ºi pãstreze simþul
umorului. Jacques Costin, în schimb, nu ºi-a putut continua
cariera acasã, ºi-a pierdut un timp dreptul la semnãturã, i s-a
acceptat mai târziu, în anii mai concesivi ai Destinderii, un statut
secundar de traducãtor, ceea ce i-a asigurat supravieþuirea fizicã.
Tudor Arghezi, cu meandrele biografiei sale, dupã ce fusese
declarat în anii de edificare ai regimului comunist un inamic al
poporului, a putut reveni dupã puþini ani în circuitul cultural, dar
vocaþia sa satiricã a murit. Marele desenator umorist Ion Anestin
ºi surâzãtorul boem Pãstorel Teodoreanu, au trãit amândoi
experienþa sumbrã a gulagului românesc. Dramaturgul G. Ciprian
nu ºi-a putut continua opera. Gheorghe Dinu, F. Brunea Fox, în
general suprarealiºtii care au fost primii atraºi de spectacolul
umorului absurd – pe care l-au ºi practicat mai mult în viaþa
cotidianã decât în operã – s-au retras cu demnitate din centrul
vieþii culturale. Ion Vinea, liderul recunoscut al avangardei
româneºti a devenit un paria. Victor Brauner, Ilarie Voronca,
Tristan Tzara, Fundoianu l-au regãsit pe Constantin Brâncuºi în
Parisul tuturor experienþelor, tuturor libertãþilor Artei moderne.
Virgil Slãvescu, umoristul infatigabil, creatorul în anii rãzboiului
al revistei „Pãcalã“, a fost declarat criminal de rãzboi; a murit în
spitalul unei închisori fãrã nume. Tudor Muºatescu, privit de toatã
lumea drept liderul ºcolii umoristice româneºti, ºi-a pierdut,
parcã, raþiunea de a exista, de a scrie, de a se bucura, în climatul
mediocritãþii generale. L-am cunoscut cu puþin timp înaintea
morþii, mi-a cântat la pian, deºi simþeam cã eu, tânãrul oaspete,
eram o umbrã, venerabila gazdã trãia deja în altã lume.
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DefinitiiDefinitiiDefinitiiDefinitiiDefinitii

Sper cã nici unul dintre cititori nu va fi atât de naiv încât sã
creadã cã imprudentul autor ar putea avea inspiraþia de a defini
umorul: umorul în general sau comicul absurd în special. Nu
sunt primul care ºi-a dat seama de caracterul iluzoriu al unui
asemenea proiect: Pierre Daninos, umoristul destul de cunoscut
în aceastã jumãtate de veac, a avut gentileþea de a-ºi avertiza
cititorii în prefaþa unei sinteze din comicul universal: „pentru
numele lui Dumnezeu – s-a lamentat cu lacrimi de crocodil
scriitorul – nu vã aºteptaþi din partea mea sã vã definesc umorul;
ar fi o pretenþie completamente absurdã... la fel de bine mi-aþi
putea pretinde sã vã explic ce este electricitatea.“

Paul Valéry, maestrul de lecturã al adolescenþei noastre,
unul dintre puþinii înþelepþi ai epocii, a avut francheþea de a-ºi
preveni lectorii într-un eseu: „le mot humour est intraduisible“.
ªi experienþa lui André Breton meritã sã fie cunoscutã: în 1939,
în ajunul rãzboiului, inventatorul ºcolii suprarealiste publicã la
Paris o carte oarecum paradoxalã, Antologia umorului negru,
titlu care ºi-a marcat epoca. L’Humour noir a fost fericita formulã
lingvisticã preferatã de poet pentru a sugera natura insurgentã,
nocturnã, a comicului absurd. Or, dupã câþiva nai, mai exact în
1965, când publica ediþia definitivã, Breton observa cu maliþie
cum proiectul cãzuse în gol, publicul european nu se arãtase
receptiv la noutatea fenomenului, nu avusese antrenamentul
necesar asimilãrii unui joc care fusese pânã atunci practicat cu
succes în bãtrâna Anglie insularã. „Pentru unii – reflecta autorul,
fãcând bilanþul propriului sãu proiect –, pentru cei mai mulþi,
umorul negru a reprezentat pur ºi simplu un nonsens, alþii au
crezut cã e vorba de un divertisment accesibil doar... negrilor“.

Am avut ºansa de a descoperi ºi excepþia care întãreºte
regula, indiscutabila definiþie a umorului cãreia nu i-am putut
gãsi nici o fisurã, nici un punct vulnerabil: corespundea întru
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totul ºi propriei noastre experienþe de exploratori, mai curând
amatori, ai universului comic. E vorba de replica pe care i-a dat-o
ªalom Alehem – pe care noi, copiii, ºi mai târziu adolescenþii de
pe strada Columb din Galaþii interbelici, dar ºi de pe alte strãzi
asemãnãtoare ale lumii, l-am venerat – unui ziarist american,
care pregãtea o anchetã despre natura comicului; rãspunsul
venerabilului scriitor a fost lapidar: „umorul e ceva care, dacã îl
ai, îl ai; dacã nu îl ai, nu-l ai“. [...]

Regret cã nu am putut oferi interlocutorului, prietenul meu,
necunoscutul cititor – nu ipocrit cum îl imagina Baudelaire, ci
naiv, de bunã credinþã ºi în mod sigur însetat de a trãi liber –
acele definiþii pe care, poate, ºi le-a dorit, exacte, la obiect,
penetrând ca un bisturiu în organismul invizibil al unui miracol,
care este Lumea Anapoda a Comicului Absurd. Dacã existã
asemenea analize capabile sã sesizeze insesizabilul, mãrturisesc
cã, în ce mã priveºte, eu nu le-am întâlnit.

Cunosc în schimb unele definiþii paradoxale, formulate de
artiºtii înºiºi în chiar cuprinsul operei ludice, parcã pentru a ne
avertiza, cu umor cã secretul bucuriei nu trebuie cãutat prea
departe, fiind în faþa noastrã. Cea mai exactã definiþie a nonsen-
sului comic pe care am întâlnit-o cândva îi aparþine lui Charles
Cros, unul dintre patronii clanului absurd, ºi se numeºte Scrumbia
afumatã. În genul sãu are transparenþa capodoperei.

Sunt ispitit sã îi invidiez pe acei fericiþi care vor citi
Scrumbia afumatã pentru prima oarã... Cât aº dori sã fiu în locul
lor!
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Era un mare perete alb – gol, gol, gol,
De perete o scarã – înaltã, înaltã, înaltã
ªi jos o scrumbie afumatã – uscatã, uscatã, uscatã.

El vine, þinând în mâinile sale – murdare, murdare, murdare,
Un ciocan greu, un cui – ascuþit, ascuþit, ascuþit,
ªi-un ghem de sfoarã – gros, gros, gros.

Apoi urcã pe scara – înaltã, înaltã, înaltã,
ªi bate cuiul ascuþit – toc, toc, toc,
Sus pe marele perete alb – gol, gol, gol.

Dã drumul ciocanului – care cade, care cade, care cade;
Leagã de cui sfoara – lungã, lungã, lungã,
ªi de capãtul ei, scrumbia afumatã – uscatã, uscatã, uscatã.

El coboarã scara – înaltã, înaltã, înaltã,
O ia cu ciocanul – greu, greu, greu,
ªi apoi pleacã – departe, departe, departe.

ªi de atunci scrumbia afumatã – uscatã, uscatã, uscatã,
La capãtul acelei sfori – lungi, lungi, lungi,
Lin se leagãnã – mereu, mereu, mereu.

Am compus aceastã poveste – simplã, simplã, simplã,
Ca sã se înfurie oamenii – gravi, gravi, gravi,
ªi sã se bucure copiii – mici, mici, mici.

(1999)
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America Latinã – o întâlnire afectivãAmerica Latinã – o întâlnire afectivãAmerica Latinã – o întâlnire afectivãAmerica Latinã – o întâlnire afectivãAmerica Latinã – o întâlnire afectivã

Proiectul – aproape himeric – al acestei cãrþi nu ar fi putut
fi dus la bun sfârºit dacã n-ar fi fost întâmpinat cu o spontanã ºi
aproape miraculoasã înþelegere ºi covârºitoare dovezi de
solidaritate venite nu numai din toate colþurile Americii Latine,
dar, aº putea spune, din toate colþurile lumii; fraternã participare
ºi calde mãrturisiri de tandreþe.

Surprizã cu atât mai preþioasã cu cât m-am adresat
posibililor mei interlocutori de peste ocean – al cãror ajutor era
esenþial pentru rezolvarea lacunelor documentare, ca ºi pentru
obþinerea imensului material ilustrativ necesar cãrþii – cu fireascã
strângere de inimã.

Cum sã-mi exprim ideea, s-o argumentez, s-o apãr? Nu
aveam la dispoziþie decât o nebuloasã, un contur imprecis, aburul
unei dorinþe – ºi prea puþine cuvinte. Expus sumar, proiectul meu
putea apãrea nu numai o temeritate – ceea ce ºi era, într-adevãr –
dar ºi o improvizaþie, un elan naiv, dacã nu chiar o sfidare... O
aventurã fãrã justificãri – în care absenþa contactului cu realitatea
ar fi trebuit sã surpe ºi buna credinþã cea mai deplinã –, lipsitã de
busolã, datã fiind precaritatea surselor documentare, aºadar fãrã
o minimã bazã de susþinere. În cel mai bun caz – un gest roman-
tic; în cea mai riscantã ipostazã – o încercare de a pãtrunde prin
efracþie în intimitatea spiritualã a unei mari experienþe umane.

Din fericire, temerile mele, oricât de justificate, s-au risipit
curând. Scrisorile primite de peste ocean – de la pictori, scriitori,
critici literari sau de artã, directori de muzee, miniºtri, colecþio-
nari, rude sau prieteni ai artiºtilor decedaþi, ziariºti, conducãtori
ai fundaþiilor culturale, profesori, directori de galerii, funcþionari
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guvernamentali ºi încã mulþi alþii – au intrat în jocul acestei cãrþi
cu o adevãratã efuziune adolescentinã ºi fermecãtoare gene-
rozitate.

Pot mãrturisi acum cã mai mult decât o carte
– sau, poate, altceva decât o carte –

visul de început a luat pe parcurs, tot mai deplin, forma
radioasã ºi cãldura unei emoþii spontan împãrtãºite, mãrturisind
din partea fiecãrui participant o profundã necesitate de a ne
cunoaºte, de a ne întâlni. Biografia cãrþii: o neîntreruptã succe-
siune de afecþiuni ºi uimiri.

Acestei emoþii i s-a ataºat, în final, un adevãr ºi care,
împreunã, au transformat truda imensã a acestei cãrþi într-o
minunatã experienþã. E vorba, bineînþels, de adevãrul aventurii
noastre, dar ce superb ar fi sã poatã aparþine tuturora. Iatã-l, în
puþine cuvinte:

Poate cã lumea de astãzi e mai bunã decât pare la prima
vedere. Privim, parcã hipnotizaþi, doar norii care prevestesc
cataclismele ºi nu luãm în seamã – nu îndestul, în orice caz –
speranþele, ca ºi energiile pe care le pot încã declanºa speranþele
familiei umane.  Pretutindeni existã o tulburãtoare sete de a ne
cunoaºte, de a ne regãsi. Încã mai pâlpâie elanul, chiar dacã,
deseori, obscur, de a reface unitatea fundamentalã a lumii. Sunt
atâtea argumente care s-o sprijine: împãrþim acelaºi sol, privim
acelaºi cer, parcurgem aceeaºi distanþã între viaþã ºi moarte. Arta
mai adaugã de fiecare datã ºi principala, strãvechea ei sugestie:
unica, grandioasa justificare a umanului este iubirea; astãzi, ca
ºi în trecut, va continua sã alimenteze gesturile durabile ale
omului etern. ªi tocmai acesta este darul pe care cred cã-l aduce
Latinoamerica – în ce are mai bun în fiinþa ei spiritualã – Lumii
de astãzi: iubirea sau, dacã vreþi, iubirea ºi arta – nu conteazã
dacã sunt gândite separat sau împreunã.

Dacã cititorul nostru va gãsi un sprijin, o cât de modestã
confirmare a acestei idei, parcurgând muzeul sentimental al cãrþii



58

de faþã, înseamnã cã himera noastrã a putut deveni realitatea,
scopul cãlãtoriei noastre comune a fost atins.

Pentru autor, clipa aceasta finalã este însã nu numai o sacrã
datorie, dar ºi ºansa unei mari bucurii: de a putea rosti la masa
recunoºtinþei numele tuturor celor care au fãcut posibilã aventura
acestei cãrþi.

dãruindu-ne înþelegere,
nu de puþine ori truda,

     timpul,
bunã voia,

– iar ca darul cel mai de preþ: prietenia.

Sã-mi îngãduie cititorul, necunoscutul meu tovarãº de
cãlãtorie, sã înalþ pe catargul caravelei noastre de hârtie urmãtoa-
rea mãrturisire: cartea de faþã nu-i va putea dãrui bucuria vreunei
certitudini – meritatã, desigur, imposibilã în fapt – ci, mai degrabã,
îndoiala unei continue interogaþii. Chiar o suitã de interogãri
decurgând deseori una din alta, unele chemându-se, susþinându-se
ºi conlucrând de bunã voie, dar ºi atâtea altele care se împotrivesc
oricãrei colaborãri; observaþii ºi adevãruri disparate, repetiþii,
contaminãri, singuratice nedumeriri... N-am gãsit nici o teorie –
nici o intuiþie, nici o sugestie de ansamblu cât de cât convingãtoare
– care sã fi putut absorbi anomaliile ºi excesele Lumii Noi într-o
veritabilã sintezã: lucru firesc de vreme ce însãºi Realitatea, cu
logica sa ascunsã, Istoria sau Destinul, oricum i-am spune, nu
au reuºit pânã acum concilierea lor – fireºte, în afarã de faptul
convieþuirii tuturor într-un spaþiu ºi într-un timp comun. Geografia
simbolicã a Americii latine – ca ºi geografia naturalã ºi cea
plasticã – continuã sã rãmânã, în prea multe privinþe, inabor-
dabilã, stupefiind de atâtea ori pe toatã lumea – inclusiv pe sine
însãºi.

Prima întrebare care se impune în chip natural, devenind
aproape o obligaþie pentru o asemenea hazardatã cãlãtorie, este de
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a-i afla, înainte de toate, îndreptãþirile: e, totuºi, posibilã definirea
unei lumi complexe, frãmântatã de contradicþii, dar ºi impulsionatã
de explozive energii, compusã din atâtea aluviuni divrese, fragmen-
tându-se în atâtea fundamentale incompatibilitãþi?  Sã ne fie, oare,
îngãduitã speranþa de a stabili – de a sugera mãcar – foaia de
temperaturã a spiritualitãþii latino-americane de la o atât de mare
distanþã, mai exact încã, din celãlalt capãt al Lumii? Va permite
cronica faptelor ºi evenimentelor, ca ºi etalarea probelor concrete
ale artei – atât de diminuate, totuºi, micºorate, rãcite artificial din
cauza distanþei, supuse atâtor varii interpretãri – imersiunea în
geografia culturalã interioarã, acolo unde totul este incandescenþã,
alunecare dintr-o formã în alta – iar riscul unei judecãþi pripite, ca
atare facilã, ne pândeºte la tot pasul? ªtim doar prea bine, ºi nici
Europa nu face excepþie de la regulã, cât de lesne se pot substitui
himerele noastre realitãþii – aºa cum ºi realitatea se insinueazã în
sinea himerelor, schimbându-le traseul ºi convertindu-le, prea
adesea, la cauze strãine naturii lor.

Dar orice întrebare presupune, mai devreme sau mai târziu,
un rãspuns – chiar exprimarea unei negaþii sau recunoaºterea
unui abandon: Latinoamerica, spaþiu rezervat atâtor enigmatice
coexistenþe, nu numai cã permite, dar obligã chiar, sub impulsul
dinamicei sale structuri, la cât mai multe rãspunsuri: fiecare îºi
va putea gãsi, la nevoie, motivaþii, apãrãtori ºi adversari, un câmp
de testare a aserþiunilor pe care le face, spaþii ºi modele, în cele
din urmã, idealuri.

Dupã cum vedeþi, terenul e destul de lunecos, nu pare sigur
nici mãcar pentru ridicarea unui bivuac de noapte; cât priveºte
construirea unei veritabile staþii de cercetãri – sau, oricum, a
unei aºezãri de ceva mai lungã duratã pentru o prospectare, chiar
sentimentalã, a locului – dificultãþile par insurmontabile. Am
plecat, totuºi, la drum, cu speranþa, cu riscurile de asemeni, cu
utopia dacã vreþi, de a crede cã ºi aventura cãrþii de faþã ar putea
constitui sãmânþa unui rãspuns. Fireºte, nu am un rãspuns ca-
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tegoric, de genul celor pe care le propune ºtiinþa; nu o definiþie
strictã – practic imposibil de imaginat, în nici un chip o ecuaþie,
un silogism, nimic din ceea ce ar putea semãna cu o lege, cu un
sistem, cu un dictat teoretic. Dimpotrivã, destule ipostaze de
lucru, sugestii, proiecte în germen, capete de pod pentru viitoare
deliberãri. O întâlnire afectivã; o pledoarie sentimentalã care nu
va avea pretenþia absurdã de a se substitui analizei calme,
meticuloase ºi intransigente pe care o oferã – sau, în fine, pe
care îºi imagineazã cã o oferã – raþiunea, dar nici nu va capitula
în jocul vieþii, dintr-o modestie rãu înþeleasã. Adevãrul, zeu –
sau, cine ºtie, zeiþã, cãci prea dispune de multe ºi enigmatice
înfãþiºãri – poate fi slujit în cele mai surprinzãtoare feluri. Nu
am crezut niciodatã cã intuiþiile pe care le livreazã iubirea au
devenit, peste noapte – e vorba, fireºte, de noaptea istoriei care
se mãsoarã cu veacurile – lipsite de orice rost la banchetele
cunoaºterii. Sã fie, cu adevãrat, Lauda – înþeleasã în sensul
strãvechi de proslãvire a Creaþiei, inaugurând poezia, izvorul
care alimenteazã bucuria – oaspetele indezirabil, proscrisul,
transfugul urmãrit cu furie de gonacii tuturor scepticismelor
contemporane? (Sã putem încheia, o, dacã am reuºi vreodatã,
cât mai multe din Lucrurile Vieþii – Viaþa însãºi – cu o Laudã.)

Singurul obiectiv care, în limitele inerente temei – ca ºi în
cadrul propriilor noastre limite – ni s-a pãrut accesibil, a fost
conturarea în linii mari a unei atmosfere, sesizarea unui climat
specific; perceperea unor ritmuri, sugerarea unor disponibilitãþi.
În locul realitãþii – imaginea sa transparentã, reflexul Lumii Noi
în imaginaþia umanitãþii. Încã ºi mai exact: în imaginaþia Europei.
E momentul sã mã corectez: am vorbit pânã acum de imaginara
cãlãtorie spre America Latinã, ceea ce ar putea crea unele
confuzii: esenþa însãºi a aventurii noastre cu jurnalul ei de bord
ºi instrumentele de navigaþie ar fi astfel profund alterate. Nu
vom pleca nicãieri. ªi mai exact încã, nu noi suntem cei care vor
pleca spre America Latinã, America Latinã va veni la noi.
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Nu în realitatea sa concretã, ci, cum spuneam, imaginea ei
din oglindã. În locul unui portret realist cu modelul în faþã – ecoul
sãu amplificat: de decor, de distanþã, de subiectivismele privitorului,
deformat poate, dar nu mai puþin personal. Un fel de autoportret
mental care se debaraseazã de propriul sãu organism material
pentru a colinda singur planeta – imagine difuzã, ambiguã, fluctu-
antã; e drept, s-o recunoaºtem, imprevizibilã ºi fastuoasã.

Un portret imaginar sau, reducând proporþiile, himera unei
himere. Radiografia unor impulsuri, cel mai adesea obscure, harta
unei realitãþi decantate ºi a unor vise cu ochii deschiºi; descifrarea,
dacã e posibil, a Gulfstreamului care strãbate America interioarã
pentru a provoca la suprafaþã, cine-ºtie-când, cine-ºtie-unde,
distrugãtoare seisme sau imponderabile peisaje de paradis. ªi, în
acelaºi timp, o conquistã în sens invers: tot mai numeroase flotile
aeriene – romane, poeme, opere plastice – care debarcã pe pãmântul
conquistadorilor de altãdatã pentru a-l cuceri, la rândul lor.

De unde-ºi extrage însã uzina centralã – sufletul popular
de pretutindeni – elementele necesare fabricãrii imaginii utopice
a Americii Latine, aceastã emblemã transparentã – cãci trece din
realitatea concretã în gând – ºi care parcurge meridianele lumii?
Destule minereuri în stare brutã sunt preluate prin intermediul
presei ºi al povestirii orale ºi care îºi vor depãºi curând, la bine
ºi la rãu, sursele, amplificându-ºi vertiginos dimensiunile.
Artizanii ficþiunii, artiºtii, vor adãuga cantitatea de combustibil
cerutã de fantezia Lumii de Departe pentru a-i putea depãºi
portretul. Ei, Poeþii, preferã mai ales disponibilitãþile ºi resursele
imaginarului, se comportã liber faþã de realitatea istoricã, o
interpeleazã zgomotos, îi verificã circuitele, îi controleazã, cu
destulã suspiciune sau în extaz, dupã caz, valorile; eliminã,
corecteazã, transcend, stilizeazã.

Cel mai important furnizor de sugestii – pe care le va
încorpora în imaginea contemporanã a Latinoamericii – este,
fireºte, literatura; arta care circulã, datoritã naturii sale fericite, cel
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mai uºor, cât mai departe... În ultimele decenii însã i se va ataºa tot
mai decis pictura, ipostaza artisticã, pânã acum mult mai
pretenþioasã, handicapatã, din punctul de vedere al facilitãþii de
miºcare de pe un continent pe altul. Aportul sãu a devenit însã, în
ultimele decenii, tot mai profund, iar capacitatea de modelare a
opiniei publice, prin opera personalitãþilor de prim rang, din ce în
ce mai vizibilã. Am preferat astfel sã explorãm, mai ales, domeniul
artelor plastice pentru a le identifica argumentele ºi confesiile
implicate în operã – excepþie fãcând doar sculptura care, alãturi
de arhitecturã, pretinde un cadru aparte, viitor.

Pictura, aºadar, vãzutã însã nu ca scop în sine – ceea ce ar fi
obligat la o analizã de mai strictã specialitate, aplicatã obiectului,
limitând astfel perspectiva ºi modificându-ne obiectivele ei ca in-
strument. Mai exact ca instrument poetic. Dacã ne gândim bine,
virtutea primã a sufletului latino-american – ºi viciul sãu, prin
excese, nu de puþine ori – ni se pare a fi vocaþia poeticã. Nici
pictura în ipostazele sale majore nu-i va contrazice acest impuls
fundamental: marii artiºti ai penelului din Lumea Nouã se comportã
ca veritabili ºi incorigibili poeþi. În lumea – ºi arta – contemporanã
a Lumii Vechi dominate tot mai abuziv de concepte, viziunea
esenþialmente liricã venitã de peste Marea-Ocean mai poate încã
surprinde. Surprizã care provine nu prin descoperirea unei abordãri
cu adevãrat inedite – noul integral în domeniul umanului pare sã
fie, mai totdeauna, un travesti al monstruosului –, ci din readucerea
la viaþã a unui adevãr – a unor adevãruri – foarte vechi: poezia, în
primul rând. Marele Leonardo formulase cu simplitate aceastã
perspectivã artisticã pentru artele plastice când spusese cã „pictura
este o poezie care se vede“.

Vom fi, aºadar, mult mai puþin atenþi la timbrul particular al
unui sau altui artist reprezentativ, pentru a putea capta, mai ales –
cel puþin aceasta e speranþa noastrã –, acele elemente de atmosferã
în care predominã lirismul; intimitatea secretã a unei mari familii
umane dezvãluindu-se în indiscreþiile sentimentale ale artei; pictura
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vãzutã ca amprentã digitalã a destinului. O altã vârstã a Lumii; un
spaþiu fecund. Ritmurile; natura înþeleasã nu ca rezervor inert de
materii prime, ci existenþã cosmicã palpitând de mister.

ªi ar mai fi ceva de adãugat. Lumea Nouã ne va livra, di-
rect sau indirect, doar elemente disparate, culorile, formele, mate-
ria primã, unele viziuni personale care vor intra mai târziu în
compoziþia chimicã, subtilã ºi complexã, a sintezei care va trebui
s-o reprezinte. Sã nu uitãm, totuºi, cã imaginea în ansamblu –
stilul de organizare, operaþia finalã de furnizare a emblemei – o
elaborãm dupã propriile noastre principii. Nu suntem doar simpli
spectatori care asistã pasiv la un spectacol, oricât de ºocant. În
multe ºi intime privinþe ne implicãm fãrã sã vrem: vom sacrifica,
desigur, multe adevãruri ale Latinoamericii, aºa cum vom accepta
altele, poate derizorii, în funcþie de propriile noastre dezamãgiri
sau dorinþe, refulãri sau nostalgii. Nu cred, însã, cã vom greºi
prea mult: avem doar atâþia zei comuni, împãrþim atâtea spaime
ºi, din fericire, atâtea bucurii. Destinul, dupã cât se pare, înalþã
în faþa tuturor cam aceleaºi dileme, demonii spirituali cât de mult
se aseamãnã. Ne includem spontan în visul lor – la rândul nostru
suntem visaþi. Nici latino-americanii nu pot proceda altfel când
gândesc Lumea Veche; compunem împreunã, astfel, Lumi
paralele, geografii comune ale proiectelor, ale îndrãznelilor ºi
erorilor, cinematografe interioare. Fie cã o dorim sau nu, cã
suntem sau nu conºtienþi, vorbind de America Latinã vorbim în
cele din urmã ºi de noi înºine. Sau, cum ar fi putut spune prietena
noastrã, înþeleapta Vulpe, Micilor Prinþi de astãzi care îºi pãrãsesc
singurãtatea pentru a colinda cosmosul ºi cunoaºte adevãrul vieþii
– care sunt, de fapt, adevãrurile inimii: suntem rãspunzãtori ºi
de ceea ce visãm. Vom fi întotdeauna rãspunzãtori de imaginea
în care aºezãm Lumea cu Faptele ºi Iluziile ei.

(1984)
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Închide Închide Închide Închide Închide ochii ºi vei vedea oraºulochii ºi vei vedea oraºulochii ºi vei vedea oraºulochii ºi vei vedea oraºulochii ºi vei vedea oraºul

În care este vorba de Elli ºi de cãpcãunul Gagafu.În care este vorba de Elli ºi de cãpcãunul Gagafu.În care este vorba de Elli ºi de cãpcãunul Gagafu.În care este vorba de Elli ºi de cãpcãunul Gagafu.În care este vorba de Elli ºi de cãpcãunul Gagafu.
Mai pomenesc de asemeni ºi de meºterul Drãcovenie ºiMai pomenesc de asemeni ºi de meºterul Drãcovenie ºiMai pomenesc de asemeni ºi de meºterul Drãcovenie ºiMai pomenesc de asemeni ºi de meºterul Drãcovenie ºiMai pomenesc de asemeni ºi de meºterul Drãcovenie ºi
alte întâmplãri pe care le veti cunoaºte la timpul cuvenitalte întâmplãri pe care le veti cunoaºte la timpul cuvenitalte întâmplãri pe care le veti cunoaºte la timpul cuvenitalte întâmplãri pe care le veti cunoaºte la timpul cuvenitalte întâmplãri pe care le veti cunoaºte la timpul cuvenit

Cât a fost noapte n-a crâcnit nimeni un cuvânt. Stãteam
toþi cu sufletul la gurã, încremeniþi, care încotro, fãrã sã ridice
vreunul ochii. Se oploºiserã la îngrãmãdealã pe împletitura porþii,
pe aracii din vie, pe cotineþe, pe jgeabul acoperiºului, pe ulucii
de ploaie, în nuci ºi pe cerdac ºi pe alte magherniþe ºi acareturi.
Dar, când o geanã purpurie de aur, o pâlpâire de zori trecu din
pãdure spre târg, au început sã zvoneascã ºi sã uruie toþi cu laude
ºi plângeri ºi feþele li s-au descoperit în luminã. Era aproape tot
târgul de faþã: moldovenii noºtri înceþi la pas, persieni cu
covoarele pe spate, neguþãtori greci, barcagii turci ºi lipoveni ºi
alte naþii care împart cu noi razele soarelui pe aceste locuri. Mai
puteai sã zãreºti în mulþime salamandre, buhai, o pajurã, un
babuin ºi alte jigodii pripãºite pe copaci sau pe uluce – pajura se
înãlþase pe o amforã romanã în fundul grãdinii.

La a treia cântare a cocoºului am coborât ºi eu, cu pãrul
vâlvoi, am dat buzna în cerdac ºi am strigat:

– Iubiþi vecini ºi vrednici târgoveþi, trebuie sã vã spun
negreºit o mare bucurie, care îmi încântã sufletul. Copila doarme,
în alcovul ei, un somn liniºtit, Domnul fie lãudat. Am vãzut un
heruvim cum îi mângâia fruntea cu o panã uºoarã de pãun, iar
altul cum arunca în candele esenþe scumpe de trandafir. (Toate
astea le-am vãzut eu pe întuneric, nu vã mint.) Mai spun încã o
datã, Domnul fie lãudat, prietenilor, socotelile duhurilor bleste-
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mate care uneltesc împotriva noastrã n-au avut izbândã nici în
noaptea aceasta.

– Domnul fie lãudat, au rãspuns cu toþii ºi au rãsuflat uºuraþi.
Domnul fie lãudat ºi sã nãdãjduim cã nu vor reuºi nicicând
întunecatele duhuri sã ne rãpeascã copila care ne este tuturora
atât de dragã.

– De acum vã puteþi duce acasã sã vã liniºtiþi, i-am sfãtuit
eu, cãci disearã ne aºteaptã altã încercare grea. ªi mai sunt apoi
ºi celelalte treburi care trebuie duse la liman: corãbierii sã plece
cu corãbiile pe mare, morarii albi la faþã sã cearnã fãinã ºi brutarii
sã coacã azima pentru calici, fanaragiii sã stingã lumina
felinarelor, cãci uite cum ne îmbrãþiºeazã soarele în razele sale.
Voi, salamandrelor, trebuie sã vã tupilaþi printre ierburi, tu,
buhaiule, sã ieºi la câmp, tu, nobilã pajurã, sã-þi fâlfâi aripile ºi
sã pluteºti în vãzduh. Babuinul poate sã steie pe loc, ca sã nu i se
urascã, i-om gãsi ºi lui o treabã pânã la asfinþitul soarelui: sã
sape grãdina sau sã care vreascuri din pãdure.

– Ia spune, naºule – se oþãrî Barba Iani spre mine – Elli a
rãmas oare singurã-singuricã în iatacul ei?

– Cum poþi spune, frate, aºa ceva ºi cum poþi gândi una ca
asta? Alcovul e plin de lumânãri ºi candele de aur în care fumegã
tãmâie ºi smirnã, iar la uºã m-am împiedicat de un cãlugãr care
de atâtea metãnii a cãzut cu nasul în bucoavne ºi a adormit.

– Nu-s mulþumit defel cu rãspunsul pe care mi-l dai, îmi
rãspunse el. Ce poþi face numai cu un singur cãlugãr (aº rãspunde
chiar eu aici, în vãzul lumii, cã nu poþi face nimica, dacã nu m-aº
teme ca vorbele mele sã nu-i ajungã la ureche). De aceea spun
încã o datã: nu-s mulþumit defel.

– La fereastrã sunt prinse de cercevele, am continuat eu,
descântece minunate. Nici un duh n-ar putea trece pe lângã ele
fãrã sã cadã trãznit la pãmânt.

– Iarãºi nu e de ajuns, strigã Barba Iani, vãdit nemulþumit,
se ºtie din bãtrâni doar cã descântecele n-au putere la orice ceas
din zi ºi din noapte.
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– ªtiu ºi eu, Barba Iani, de aceea sã n-ai grijã cã nu m-aº fi
pregãtit din timp cu de toate (chiar aºa zevzec nu sunt). A venit
însuºi episcopul în mânã cu un toiag din lemn de nuc ºi doarme
pe o laviþã în cãmãruþa copilei. Vestea de jale pe care o ºtiþi cu
toþii a rãzbãtut prin toatã Þara Moldovei pânã în Codrii Neamþului
ºi codrii, cât sunt ei de bãtrâni, ºi tot s-au înfiorat de aºa grozãvie.

Un sfânt episcop e ceva, strigã o babã de prin vecini, fireºte
cã un sfânt episcop poate face treabã bunã. Dar sã nu uitãm cã
spiriduºii care îþi încearcã casa sunt nevãzuþi ºi folosesc mii de
ºiretlicuri, azi unul, mâine altul. Nu le-ai putea veni de hac decât
învârtindu-te iute în iatac, spui o rugãciune ici, spui un descântec,
un blestem la fereastrã, faci un cerc magic la uºã. Sunt unele
vrãji pentru care trebuie sã sari, sã te apleci, sã îngenunchi. ªi ce
poþi face atunci cu un singur sfânt episcop te întreb eu. Cãci,
dupã cum este cunoscut, atât sfinþii episcopi, cât ºi toiegele de
nuc nu merg, ci stau cu mânere de argint sau spun rugãciuni
pioase.

– Trebuie sã vã mai spun, prieteni dragi, am adãugat eu, cã
pe aceeaºi pernã cu Elli stã Coralin, regina albinelor, stãpâna
târgului nostru. Pânã când soarele nu va strãjui întreg cerul cu
razele sale de foc Coralin nu se va clinti de la cãpãtâiul copilei.
Atunci, la amiazã, va zbura cãtre anumite locuri de tainã, pe
care noi, muritorii nepricepuþi nu le cunoaºtem. În acele locuri
aflã Coralin ce uneltiri noi pregãtesc tartorii împotriva copilei ºi
îºi pregãteºte slujitori ºi vrãjile cu care-i goneºte.

– Apãi, dacã-i Coralin cu noi, nu mã tem, spuse baba, ºi toþi
au încuviinþat dupã dânsa. La asemenea treburi, când sunt duhuri
care te prigonesc, numai un duh poate sã le steie împotrivã. Noi
suntem prea nevolnici, prea sãrmani ca sã putem nãdãjdui într-un
boþ de noroc. (Deºi, dupã pãrerea mea, de mare folos ar fi fost ºi o
babã, chiar dacã nu s-ar fi priceput decât sã dea în bobi.)

În acest timp, prin mulþime, în timp ce noi vorbeam, îºi
fãcea loc sã-mi iasã în faþã un neguþãtor – un neguþãtor, aºa pãrea
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sã fie. Pe cap purta o pãlãrie ascuþitã cu trei colþuri, cãreia i se
mai spune ºi tricorn, pe umeri îi atârna o mantie neagrã, închisã
la gât cu un lanþ subþire de argint. Sub manta purta o taºcã de
piele, iar în mânã þine o lunetã. Despre faþa lui nu s-ar fi putut
spune multe, cãci îi era umbritã de tricorn, dar ochii sãgetau
priviri care te ardeau ca focul. În urma lui venea un motan negru
lucios, purtând în picioare conduri de atlaz, iar pe spate abia
ducea o tolbã plinã pânã-n vârf. Este drept sã spun cã în faþa
acestor minunãþii am deschis cu toþii gura ºi am privit cu mare
mirare pe cei doi streini.

– Sã-mi fie iertatã îndrãzneala, cuvântã el, cã vã tulbur,
târgoveþilor, din sfatul pe care l-aþi început, dar fãrã ajutorul
domniilor voastre îmi va fi tare greu sã mã descurc. Eu sunt
neguþãtor, motanul pe care îl vedeþi cu tolba în spate e slujitorul
meu ºi am sosit în târg abia în zori, dar n-am gãsit un suflet de
creºtin care sã ne dea lãmuriri. Poate cã se va afla careva aici de
faþã mai priceput, care sã ne puie pe drumul cel bun. Noi am
dori sã vedem cât mai neîntârziat pe minunata copilã Elli, care,
dupã câte am aflat, locuieºte pe acest pãmânt. Venim tocmai de
la celãlalt capãt al lumii ca s-o vedem.

– Dar pentru ce vrei mata s-o vezi pe Elli, am întrebat eu cu
o bãnuialã în glas. Nu este atât de uºor sã vezi pe Elli cum crezi.

Neguþãtorul încuviinþã din cap, semn cã am spus cuvinte
pline de rost ºi-mi rãspunse domol:

– Mã aºteptam sã mi se rãspundã astfel. Pentru ce, oare, vã
întreb, mi s-ar fi rãspuns în alt chip. Cãci ce sunt eu pentru toþi
cei de faþã? Un strein, un pribeag, un hoinar, un om rãzleþ, poate
o haimana cu guler de catifea. Nu îmbrãþiºezi pe prima liftã care
îþi iese în cale, asta e drept. Daþi din cap ºi mã ameninþaþi cu
lulelele: „cine este mehengiul ãsta?“. Atunci eu mã descopãr ºi
spun: „Îs neguþãtor ºi motanul pe care-l vedeþi este slujitorul
meu. De felul meu neguþãtoresc minuni. Mã sui în caicul pe care-l
veþi zãri priponit în port ºi plec, de pildã, în Samarcand sau în
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Levant sau în alt loc vestit. Aud acolo pe un fluierã vânt, pe un
cascã gurã cã în þarã undeva se gãseºte laba de iepure care te
face nevãzut. Sau aflu, nu se ºtie cum, cã în India trãieºte un
mag care are însemnate toate tainele ºi puterile stelelor. Sau într-o
grotã de pe celãlalt tãrâm se gãseºte elixirul vieþii. Ei bine, eu
sunt neguþãtor, mã duc într-un suflet ºi cumpãr toate aceste
minunãþii: laba de iepure, magul, elixirul vieþii, ºi-i bag pe toþi în
tolbã, dupã ce-i îndes bine. Leg apoi tolba la gurã, Sultan, motanul
pe care-l vedeþi, o ia de-a spinarea ºi pe-aci mi-e drumul. De
buna seamã plãtesc, fãrã platã nu poþi primi mai nimica în astã
viaþã. Astfel trec de la un capãt la altul al lumii ºi cumpãr minuni.
Aºa suntem noi neguþãtorii: nu avem niciodatã tihnã, dar nu ne
vãicãrim nicicând – ºi poate cã avem ºi noi uneori bucuriile
noastre la care alþi pãmânteni nici nu viseazã vreodatã.

– Este frumos ce ne spui, streine, i-am rãspuns, fii binevenit
pe aceste meleaguri, dar mã tem, cu toate acestea, cã vei pleca
înapoi cu mâinile goale. Mãrfuri ca cele pe care ni le-ai înºirat
nu se mai gãsesc la noi în þarã (sau dacã se aflã undeva, nu se
vând). Primim însã pe oricine cu braþele deschise ºi-i urãm sã
petreacã la noi zile pline de luminã.

Din nou neguþãtorul dãdu din cap, semn neîndoilenic cã
vorbele mele i-au mers la inimã.

– Frumoase cuvinte, recunosc, ºi pentru aceste frumoase
cuvinte eu mã închin. Sunt supusul plecat al domniilor voastre,
târgoveþilor. Luaþi în seamã, însã, cã n-am venit pe pãmânturile
voastre adus de meºteºugul meu, ci din alte pricini. Sã-mi îngãduiþi
sã vã desluºesc cum mã voi pricepe mai bine. Ascultaþi, aºadar:
când pluteºti ca noi cu pânzele în vânt, zile ºi nopþi, multe auzi,
multe þi se ºoptesc de la un pãmânt la altul. Aºa se face cã de când
cãlãtoresc eu pe luciul apelor am auzit multe minunãþii despre
frumoasa copilã Elli, care sãlãºluieºte pe pãmântul moldovean. O
copilã nu e mare întâmplare, mi-am spus eu, le poþi întâlni unde te
duci, pe toate drumurile. Dar despre Elli se spun prea multe
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ciudãþenii, cã nu mai ºtii care e ticluialã ºi care-i adevãrul din
toate câte þi se înºirã. Unii din cei care au vãzut-o (de i-aþi vedea
numai cum se bat cu pumnii în piept ºi se jurã cã ei nu mint, cã nu-s
hoþi de cai, ci tâlhari de treabã, vrednici de crezare) spun cã e o
rozãtoare asemeni iepurelui, dar mult mai nepriceputã la fugã. Alþii
spun cã e o jivinã cu o mie de feþe, fãrã coadã, ochii îi fulgerã, cã
nu-i poþi privi, glasul e asemeni tunetului, iar dacã te ademeneºte
în braþe nu-i mai poþi scãpa nici cu o mie de descântece fermecate.
În fine, alþii au mai îndrugat cã nu-i mai mare ca o cuiºoarã ºi cã
neamul înfumurat al berzelor se înnebuneºte dupã ea, o ia în plisc
ºi o poartã leghe ºi leghe în spinare peste ape. Niºte paseri mi-au
spus într-o toamnã cã dânsele – paserile adicã – nu cunosc vreo
vietate a pãdurii care sã se poatã apãra de darurile vrãjitoreºti ale
acestei dihãnii. Cine îi iese în cale picã strãfulgerat într-o clipã.
Multe mi-au auzit urechile într-o viaþã, dar pãreri mai felurite despre
o fãpturã a pãmântului n-am pomenit nici eu.

– Vorbe de clacã, porni atunci soþia mea, mânioasã foc,
cine poate sã-ºi aplece urechea la toate plãsmuirile nebunilor.
Baliverne de ºarlatani. Cine poate sã arunce în lume asemenea
scornituri despre o copilã? Sã-mi spunã mie unul o bazaconie ca
aceasta ca sã-l urechez bine ºi sã pun câinii pe el.

– Nu te mânia, iubita mea, cãci nu-s toate vorbele sãdite cu
gând ascuns. Aºa iubesc oamenii, fiecare dupã alt tipic. Sã-l
lãsãm, aºadar, pe oaspetele nostru sã-ºi încheie gândul, cum îi
este voia, în timp ce Elli, sub pazã bunã, îºi doarme sus în iatac
visele ei tainice de copil.

– Mã înºel sau am auzit bine, strigã neguþãtorul. Acesta e
oare castelul lui Elli? Se cheamã atunci cã am ajuns la capãtul
drumului ºi voi putea lua calea înapoi spre amiazã, dupã ce voi
cãpãta îngãduinþa sã vãd pe fermecãtoarea copilã (am acum chiar
nãdejdea în suflet sã-i pot vorbi).

– Cinstite neguþãtorule, i-am spus, de-ai vrea un pat sã-þi
pleci capul, îl vei avea. O ciozvârtã de berbec, ca sã-þi liniºteºti
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foamea ºi o ploscã cu vin – bunã pentru un om însetat – se mai
gãsesc prin cãmãrile noastre. De vrei sã-þi bucuri sufletul la o
petrecere moldoveneascã, strânge-þi brâul bine ºi leapãdã-þi
jiletca. Dar pe Elli n-o vei putea vedea nici azi, nici mâine. Poate
vei afla numai tâlcul acestei opreliºti.

Neguþãtorul ridicã ochii ºi braþele spre cer ºi fãcu metanii
ca orice pustnic. Strigã apoi cu glas puternic:

– Sã-mi îngãduiþi, oameni buni, întâi sã ridic laude celui
care ne privegheazã ºi la osteneli, ºi la bucurie, aºa cum se cuvine
când îþi ajungi þelul. Pe lângã laude va trebui sã mai scot o
lãmurire nouã, ca sã mã fac înþeles pe deplin ºi ca sã liniºtesc
temerile acestei mame cãreia i se zãresc crestãturile grijii pe faþã.
V-am spus adineauri câteva din vorbele care zboarã în lume
despre Elli, vorbe ºi glume pe care le-am auzit ºi eu ºi alþi fârtaþi
de-ai mei. Doarece noi n-am umblat pânã acum pe pãmânturile
voastre, tagma neguþãtorilor din care fac ºi eu parte a hotãrât sã
trimitã minunatei copile un dar de preþ, un dar care sã
întovãrãºeascã gândurile noastre bune. Dacã aþi dori sã încu-
viinþaþi, noi ne-am opri cu corãbiile noastre, ne-aþi vinde ce aveþi
de prisos, aþi cumpãra ce vã lipseºte, am mai schimba pãreri ºi
ne-am iubi ca niºte prieteni. În aceastã clipã sunt deci mai mult
sol decât neguþãtor. Am chibzuit mult, dar pânã la urmã mi s-a
pãrut cã nimic nu va aduce o bucurie mai mare în inima copilei
al cãrei nume a colindat apele decât acest motan, slujitorul meu
credincios pânã acum. Dacã voi spune numai cã ºtie sã vorbeascã
ca un cãrturar, cã poate lua trupul oricãrei jivine dacã se dã peste
cap de trei ori, cã poate ajunge dintr-o sãriturã norii fumurii, cã
ºtie anumite sucuri ºi leacuri pe care nu le cunoaºte nici un vraci,
ºi ar fi de ajuns. E bine însã sã nu ascund mai cu seamã cã e
neîntrecut în gãteli ºi în pietre preþioase. Cãci aceasta e regula de
cãpetenie în casa unei copile, pe tot pãmântul.

– Cinstite neguþãtorule, i-am mulþumit eu gândind fiece
cuvânt, ai venit cu daruri atât de preþioase în faþa unui strein cã
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n-aº putea rãspunde cu o mulþumire de rând. Dar cum aº putea
oare sã-þi mulþumesc într-alt fel? Ai putea, fireºte, sã-þi pui în
gând cã moldovenii sunt niºte bicisnici, niºte vicleni, care nu
ºtiu sã-ºi primeascã oaspeþii. Metehne ºi cusururi avem noi
destule, dar acest blestem nu-l meritãm. Un cuvânt este un cuvânt
ºi în afarã de cuvinte eu nu-þi pot da nimic. Pe Elli tot n-o vei
putea zãri (nici eu, pãrintele ei, n-o pot vedea când mi-e voia).
Nu mai pomenesc nimic despre aceºti bravi târgoveþi care au
þinut-o în braþe ºi care s-au lãsat traºi de bãrbi. Cãci o cumplitã
nãpastã ne apasã ºi pânã când nu vom avea încredinþarea cã a
pierit nu ne vom putea trãi viaþa dupã obicei.

– Dar nici nu m-am gândit sã cârtesc în sinea mea sau sã vã
judec, se împotrivi neguþãtorul. Din vorbele pe care mi le spuneþi,
din îngrijorarea ochilor voºtri, din asprimea paznicilor care vã
ocolesc casa, din ceasul nepotrivit care v-a adunat pe toþi la sfat
eu socot cã sunt pricini ºi supãrãri grele care vã îndeamnã sã vã
purtaþi în acest fel. De veþi vrea, îmi veþi spune ºi mie, de nu veþi
vrea, nu-mi veþi spune. Nouã, neguþãtorilor, nu ne este îngãduit
sã gândim pe un pãmânt strein – ºi nu sunt oare toate pãmânturile
streine pentru noi? – cã pãmântenii fac bine un lucru sau îl fac
rãu. Dacã, sosind într-un târg, se opreºte în faþa mea un
necunoscut, om sau jivinã, eu deschid tolba ºi-mi desfac pe covor
bogãþiile: „Am asta... ºi asta...“. ªi necunoscutul, om sau jivinã,
îmi dã o palmã, eu spun „mulþumesc“ ºi tac chitic. Sau arãt altuia
tot ce am adunat de pe continente îndepãrtate ºi el nu alege nimic,
ci îmi rupe un picior, eu îngân doar: „stãpâne, fii bun“ ºi plec cât
mai degrabã. Sau dacã altul mã va goni cu lovituri de harapnic
ºoptesc „iertare, stãpâne“ ºi mã ascund unde nimeresc. Acestea
sunt rânduielile tagmei noastre, cãrora mã supun, fãrã sã mã
împotrivesc. Cum aº putea, aºadar, o spun din nou ºi mã bat cu
palma peste buze, cum aº putea, aºadar, sã vã judec? Eu mi-am
îndeplinit solia: fârtaþii mei n-au apucat niciodatã pânã acum sã
se opreascã în aceste locuri (ºi nu greºesc dacã spun cã, în acestã
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privinþã, au fost slujiþi de nenoroc) ºi ar vrea negreºit sã îndrepte
aceastã soartã rea. Cum taina despre Elli (care nu e decât o copilã,
dar nu ºtim oare cu toþii cât de dragi ne sunt copiii care odatã ºi
odatã îºi vor aminti de noi, cei care am fost) a rãzbãtut
pretutindeni, am plãtit ºi noi tributul cuvenit faimei, mirându-ne
ºi minunându-ne. Am vroit astfel ca, plecându-ne ºi închinându-ne
în faþa copilei voastre, sã ne priviþi cu bunãvoinþã ºi sã ne daþi
încuviinþarea de a poposi în apele voastre când or îngãdui
vânturile. Cã n-am fost iscusit în solia mea o ºtiu, cã am sosit în
clipe nepotrivite se vede, cã îmi veþi ierta stângãcia o nãdãjduiesc.
Dar poate cã acest fost slujitor al meu, Sultan, care e de acum
averea voastrã, va face ispravã mai bravã pe lângã Elli. Am
mângâierea cã puterile lui ascunse, priceperea ºi dragostea faþã
de stãpâna sa vor fi un semn al bunei noastre credinþe.

Atunci motanul fãcu trei paºi înainte, cu o mânã îºi strânse
mantia pe corp, pe cealaltã o duse la piept ºi bãtând cu fruntea
pragul pridvorului ridicã ochii spre mine ºi spre soþia mea ºi spuse:

– Buni pãrinþi, mã închin în faþa voastrã. Am sã aºtept pe
stãpâna mea cea micã cu pãrul de aur aici, pe aceste pietre, ºi n-am
sã dorm, n-am sã pun în gurã fãrâmã de pâine, nici strop de apã
pânã atunci. Cãci am venit în aceste locuri îndepãrtate numai ca
s-o slujesc ºi s-o apãr pânã la moarte.

– Iar þie, fostul meu stãpân, îþi spun „drum bun“. Slujitori
mai buni ca mine veþi gãsi ºi acest gând îmi este mângâiere în
aceastã clipã când ne despãrþim. Dar ºi pentru pãrerea de rãu pe
care o încerc trebuie sã cer iertare acestor oameni buni în paza
cãrora m-ai dat, cãci ºi bucuria ºi supãrarea mea de azi încolo
trebuie sã urmeze bucuria ºi supãrarea lor.

Dupã ce spuse cu o voce melodioasã aceste cuvinte fãcu o
plecãciune din nou ºi zise:

– S-ar cuveni, buni pãrinþi, sã arãt puþin din ce pot, ca sã nu
socotiþi cã acest oaspete de peste mãri m-a adunat de pe drumuri ca
pe o dihanie beteagã ºi mã lasã în grija voastrã ca sã scape de griji.
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Sãri apoi în mijlocul curþii ºi pufnind pe nãri se dete peste
cap. Atunci se prefãcu într-o nãpârcã cu douã capete cu inele de
argint. Încolãci nucul pletos de lângã chioºc ºi-l frânse ca pe un
pai. Stãteam toþi cu privirile aþintite asupra acestei ciudãþenii,
dar nimeni dintre noi n-a putut sã-ºi dea seama când parascovenia
se dete iar peste cap ºi-ºi luã zborul spre cer, ca un sticlete. Coborî
ca o piatrã – credeai cã se va frânge negreºit de pãmânt – vãrsã
în poala soþiei mele un bob lucitor de mãrgãritar ºi, luându-ºi
înfãþiºarea de la început, de motan, se duse cuminte sã stea în
curte, lângã slujnice. Atunci m-am sculat ºi am luat din nou
cuvântul, dupã ce m-am sfãtuit niþel din ochi cu ceilalþi prieteni.

– Cinstite oaspete, îþi mulþumim din toatã inima pentru acest
motan, vrãjit fãrã doar ºi poate, pe care ni l-ai adus plocon. Dacã
nu m-aº freca cu amândouã mâinile la ochi, aº spune mai degrabã
cã e o nãlucã. Mã întreb însã cum de te poþi despãrþi cu inima
uºoarã de aºa minunãþie, cãci un al doilea în lume nu cred c-ai
putea gãsi. În privinþa lui, sã nu ai grijã: slujnicele care au în
stãpânirea lor cãmara îi vor face în fiecare zi colaci proaspeþi din
fãinã albã, unºi cu miere de albine ºi umpluþi cu miez de nucã.
Lapte cu caimac numai sã poatã bea cât se gãseºte la noi, iar o
chisea cu ºerbet nu-i va lipsi de la cãpãtâi. Catifele pentru straie
ºi pufuri de struþ, ca sã se dichiseascã cum vrea îi va da soþia
mea, dacã va cãpãta un nãrav urât sau cine ºtie ce meteahnã:
dambla, o spuzealã pe pântec, un zbenghiu pe bot sau bãºici la
ºezut ºi nu va ºti singur sã se îngrijeascã, avem noi felceri ºi
babe destule, care abia aºteaptã asemenea belele ca sã vinã cu
leacurile ºi boscorodelile lor. ªi acum sã-þi tâlcuim rostul acelor
lucruri care rãmân ciudate dacã nu le cunoºti ºi care te-ar face sã
pleci cu gânduri nemulþumite de la noi, pe bunã dreptate. Sã afli,
aºadar, de ce n-o vei putea vedea pe Elli.

Cum ai aflat acum, este copila mea ºi a mamei sale, de la
care a primit o parte din darurile cu care a înzestrat-o. (Am bucuria
sã mã laud cã cealaltã parte a primit-o de la mine.) Mai mare ca
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un bob de mazãre nu-i, dar e plinã de zarvã ºi de miºcare ca o
cumãtrã la nuntã. Nu-i chip s-o þii locului o clipã: râde ºi se
veseleºte ºi toþi dupã ea râdem ºi ne veselim. Aºa ne petrecem
noi vremea ºi aceºti prieteni ai noºtri din târg împreunã cu noi.
Cãci trebuie sã-þi mai spun, cinstite neguþãtorule, cã li-i dragã
tuturor copila. Nu vine omul cu mâna goalã s-o vadã. Unul
i-aduce un cercel cu o piatrã ca lacrima, altul o pafta, altul un
mãr creþesc, aºa li-i plãcerea lor. ªi ar fi fost toate bune dacã nu
ar fi sporovãit prea multe la bucurie careva dintre cei de faþã. De
pildã, se duce unul cu treburi la munte ºi opreºte la un han, unde,
dupã ce bea o oalã de vin, se apucã sã spunã tuturor celor de faþã
cã la Dunãre, jos, în târg, la ei, este o copilã minunatã, cum nu s-a
vãzut din strãbunici ºi din strãbunicii strãbunicilor. ªi spune... ºi
spune... ºi mai bea o oalã ºi mai ciocneºte cu hangiul ºi nu-i dã
în gând sã fie mãsurat la vorbã. Poþi sã ºtii cu cine te întâlneºti
pe drumurile de þarã? Stai la masã cu un cioban ºi nu ºtii ce-i
adevãrat ºi ce nu-i adevãrat în inima lui.

Mã îndoiesc cã dintr-o asemenea vorbã, aruncatã fãrã rost,
dar ºi fãrã nici un gând rãu, a aflat Gagafu, cãpcãunul, de Elli ºi
i-a venit pofta sã ne-o rãpeascã. Dacã n-ar fi fost vestitã Coralin,
regina albinelor, de blestemãþia pe care o urzea tartorul, acesta
ar fi izbândit în vicleºugul lui. Atunci eu m-aº fi stins de supãrare
ºi mama copilei s-ar fi stins ºi ea, fãrã zãbavã. Dar a aflat Coralin
ºi mai sunt ºi alþi spiriduºi atotputernici prin vecinãtãþi, care au
alergat într-o fugã, ºi, mulþumitã lor copila e lângã noi. Nu pot
sã-þi spun cum, va fi însã îndeajuns sã ºtii cã în alcovul fetei nu
poate pãtrunde nici un duh necurat. E destulã vreme de când Elli
n-a mai ieºit la lumina soarelui. ªi câte n-au încercat demonii,
nu-þi mai spun: o sãptãmânã, zi de zi, în fiecare dimineaþã, gãseam
în jurul casei urme de picioare de þap. Într-o noapte o mogâldeaþã
cu coarne pe frunte a sãrit în cerdac, dar la uºa copilei, atinsã de
vrãjile lui Coralin, s-a prãbuºit arsã de flãcãri. Un fum puturos a
umplut întreaga vale. Noapte de noapte se aud þipete ºi rãcnete
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cã cei mai slabi de fire s-ar prãpãdi lesne de spaimã. Au încercat
sã pãtrundã pe acopeirº; am gãsit mai târziu hornul muºcat cu
dinþii ºi pe olanele casei scuipat negru, cu venin. O coadã de
ºarpe zãcea într-o ulucã. Fireºte cã necazurile nu ne-au lovit
numai pe noi, vecinii noºtri au avut destule de suferit, dar nu s-au
plâns. O femeie a nãscut pe câmp un copil jumãtate broascã. Un
nor de pucioasã a pustiit viile, la începutul verii s-au ofilit toate
florile ºi solz de peºte de atunci nu s-a mai oprit în nãvoadele
pescarilor. Dar toate au fost zadarnice, cãci de copilã nu s-au
putut apropia ºi, iatã, este a doua noapte de când nu s-a mai dat
la ivealã nici un semn al demonilor. Nu ºtim încã dacã aceastã
tãcere nu ascunde vreun vicleºug nou, de aceea trebuie sã þinem
paza mai departe. Coralin nu îngãduie nimãnui sã intre în iatacul
copilei ºi nici nu îngãduie copilei sã iasã afarã pânã ce nu vom
ºti cu adevãrat cã vrãjmaºii noºtri au pierit.

– Pe Mercur, patronul neguþãtorilor, care ne ocroteºte
cãlãtoriile, strigã cu voce puternicã meºterul neguþãtor, fãcând
temenele, dacã nu e o soartã în tot ce facem noi. Chiar cel mai
mic pas, cea mai uºoarã vorbã, o fugarã clipire de gene îºi au
rostul lor. ªi fulgerarea trãznetului ºi foºnetul frunzelor seara ºi
clipocitul valurilor între trestii, toate ascultã de aceste porunci
ascunse în adâncul lor. Sã-mi spuneþi numai dacã am sau nu
dreptate în aceste vorbe pe care mai lesne le poþi auzi din gura
unui pustnic ºtirb sau a unui poet nebun decât de la un cãlãtor
care colindã cetãþile cele mai luminate ale lumii. Ascultaþi ºi veþi
judeca singuri: alaltãieri, când veneam în caicul nostru, purtaþi
de un vânt prielnic  – treceam tocmai de strâmtoarea Bosforului
– am zãrit o corabie venind cu iuþeala unei rândunici împotriva
vântului. Primul nostru gând a fost sã ne temem: marinarii ºi-au
scos talismenele ºi au implorat ajutor. Cãpitanul a bãut o butelie
de rubiniu, eu am stupit în apã. Numai Sultan privea cu nepãsare;
sã fi vrut, putea într-o clipã sã se preschimbe într-o pasãre sau
într-un nor ºi nimeni n-ar fi putut sã îl ajungã. Când a ajuns corabia
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streinã în dreptul nostru nu ºtiu: o clipã, douã clipe, poate,
trecuserã de când apãruse în zare. Mai mult nu. Atunci am zãrit
pe catarg flamura neagrã ºi pe punte pe îndãrãtnicul vostru
vrãjmaº Gagafu, pe care îl cunosc nu de azi, de ieri. Dealtminteri,
alt cãpcãun nu mai existã pe lume, aºa cã-l recunoºti cu uºurinþã
dupã ochiul din frunte. Când ne-a vãzut a hohotit ascuþit (ah!
Parcã îi aud ºi acum râsul drãcesc) ºi a întins mâna cãtre noi: o
flacãrã a þâºnit pe caicul nostru ºi unul din oameni cãzu jos,
scrum. În clipa urmãtoare corabia blestematã nu se mai zãrea,
dispãruse în zare. Doar o dârã neagrã de-a lungul apelor arãta
drumul pe unde trecuse. Când ne-am apropiat de acea dârã am
vãzut cã erau peºti morþi, împietriþi ºi alge sfâºiate. Parcã un
vulcan ar fi izbucnit în adâncuri ºi repezise la suprafaþã toate
sufletele mãrii. Pe urmã am chibzuit noi ºi am socotit cã trebuie
sã fi venit cineva de hac cãpcãunului: o putere ºi o vrajã mai
înaltã decât cea a tiranului ºi a pocitaniei care-l slujeºte, iazma
Melania. Altminteri s-ar fi oprit ºi ne-ar fi dus robi pe tãrâmul
lor. Dacã nu aþi fi deschis vorba despre întâmplãrile ºi necazurile
voastre, n-aº fi spus nici eu nimic. Cãci oamenii sunt gata sã te
batjocoreascã ºi sã se întindã la taifas ºi sã te mustre cã cele ce
spui îs doar o fantasmagorie, o nãzãrire, ca sã te îndârjeºti ºi sã-þi
afle astfel toate tainele. Dar eu nu am timp de pierdut ºi tac. De
nu aº fi auzit numele lui Gagafu, aº fi tãcut ca un melc. De bunã
seamã cã un tâlc ascuns al sorþii m-a adus astãzi tocmai în calea
voastrã, ca sã vã risipesc amarul. Pe Elli nãdãjduiesc cã o voi
vedea când voi mai veni prin târg. Nãdãjduiesc sã mai am zile sã
pot veni ºi altã datã, când nu veþi mai fi aºa de temãtori. De
asemeni fârtaþii mei vor fi fericiþi de încuviinþarea pe care le-aþi
dat-o de a face negoþ cu pãmântenii voºtri. Acum vã las cu bine
la mulþumirile ºi petrecerile voastre. Sã vã gãsesc, oameni buni,
sãnãtoºi.

ªi fãcu o închinãciune pânã la pãmânt, îºi luã tolbele la
spinare, ridicã tricornul în semn de salut pentru norodul din curte
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ºi, fãcându-ºi anevoie loc prin mulþime, coti înspre porþi. Se vedea
însã cã-l frãmânta un gând, cãci se auzea cum mormãie în barbã:

– Viaþã de broascã þestoasã de trãieºti ºi în ultima zi tot mai
ai de învãþat ceva. Socoteam cã meºteºugul meu m-a fãcut mai
priceput, cã vederea atâtor oameni, atâtor cetãþi ºi locuri streine
mi-a dat, poate, un strop de înþelepciune, dar a fost numai o pãrere,
amãgitoare ca toate pãrerile. Ce ºtiu eu ºi nimic pot fi puse cu
uºurinþã pe aceeaºi poliþã ºi nu le-ai putea deosebi pe urmã. Cãci
îmi spun aceºti oameni de ispravã cã n-au vãzut ºi nu cunosc
minuni în þara lor, în timp ce copilele lor sunt pãzite de însãºi
Coralin, regina albinelor. Care nu s-a mai dat în vileag de un
veac ºi jumãtate. Ei înºiºi cunosc vrãji în faþa cãrora chiar Gagafu
nu poate face nimic. Ce sã mai cumpãr, ce sã mai vând, cã m-am
fãcut de ruºine. Ce vor spune fârtaþii mei de toate acestea? Va fi
o mirare bunã pentru ei când vor auzi de numele lui Coralin. Tot
ce duc eu în tolbele acestea nu face o para pe lângã acestã poveste.

ªi se pierdu pe uliþã, printre sãlcii.

Manuel Mendive, Chiguidi este zeul visului
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O, dragii mei castori,O, dragii mei castori,O, dragii mei castori,O, dragii mei castori,O, dragii mei castori,
cât vcât vcât vcât vcât vããããã iubesc... iubesc... iubesc... iubesc... iubesc...

(Incendiu scenic cu un singur castor ºi multe flãcãri)

CUVÂNT ÎNAINTE
(Apare Castorul, în ce mãsurã el va purta – sau nu va
purta – elemente caracteristice ale speciei, forma trupului,
coada, labele ºi, mã rog, ºi toate celelalte, aceasta este
lãsatã cu generozitate la discreþia fanteziei creatoare ºi a
dragostei de adevãr a regizorului. Pentru a depãºi
omisiunile textului ºi pentru a-i clarifica zonele obscure
credem a fi de mare utilitate cantonarea acestuia într-o
aºezare de castori. Dupã trei luni de zile, toate lucrurile i
se vor pãrea limpezi, îndrãznesc sã afirm, prea limpezi
chiar, ordonate într-o altã perspectivã, nebãnuitã
vreodatã.
De altfel, în acelaºi sens pledeazã ºi cuvântul înainte þinut
în faþa cortinei de cãtre Castor.)

Un castor care sã vorbeascã... de mare mirare, nu-i aºa?
veþi gândi, fireºte, dvs... ªi cu toate astea nu-i loc aici pentru nici
o uimire... toate sunt atât de simple... de uºor de înþeles... Se
spune, poate: pentru cã oamenii nu vorbesc limba castorilor, nici
castorii nu vorbesc limba oamenilor... În asta constã greºeala...
dacã vreþi sã ºtiþi adevãrul, aflaþi cã pentru un animal (nu pentru
oriºice animal, fireºte, dar pentru cele mai multe dintre noi, asta
e sigur) nu este deloc greu sã îndeplineascã o acþiune omeneascã...
Dacã nu o îndeplineºte e pentru cã nu vrea... nu-i face plãcere...
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considerã cã nu-i de demnitatea lui... ºi bieþii oameni (sã ºtiþi cã
eu îi compãtimesc în mod sincer) care se grozãvesc atât ºi-ºi
închipuie cã ne cunosc... De fapt, eu n-am citit nicãieri mai multe
parascovenii, mai multe nãscociri gogonate ca în cãrþile omeneºti
despre noi... Oamenii nu numai cã ne-au distrus cât au putut, dar
ºi urzesc pe seama noastrã tot soiul de nãzbâtii, de uneltiri, de
viclenii. Poate cã intenþia lor e sã spulbere pânã ºi amintirea
animalelor, sã o tulbure, sã o înceþoºeze. Sã creeze tot felul de
confuzii... ºi la asta, nimic de zis, se pricep destul de bine...

Uite, de pildã, piesele domnului Aristofan: „Pãsãrile“,
„Albinele“, „Broaºtele“... teme foarte frumoase, trebuie sã
recunoaºteþi... ªi cu toate acestea... Aleluia!... Le-a distrus cum
a putut mai bine... poate oare cineva sã jure cu mâna pe inimã cã
autorul cunoaºte cât de cât ceea ce a scris?... cã a zburat mãcar o
singurã datã deasupra pãdurii?... cã a cântat într-un cor de broaºte,
în vreo searã?... cã ºtie un singur cuvânt, nu mai mult, unul singur
– de plidã cuvântul „floare“ sau cuvântul „miere“ – din graiul
albinelor?... ªi dacã nu, la ce bun toatã aceastã muncã, ºi toatã
aceastã faimã zadarnicã? Sau uite, altul, acest domn La Fontaine...
Se face încã atâta caz pe seama lui ºi noi pufnim în râs ori de
câte ori citim vreo fabulã care ne cade sub labã... ªi-a bãgat
coada dumnealui în ce vrei ºi ce nu vrei... Dar ce trist e tot ce a
scris... ºi cât de nedrept ne-a batjocorit... cãci, mã rog, care din
dvs. a vãzut vreodatã o barzã conversând ca o contesã, un iepure
vorbind ca un arhiepiscop, un arici ca un astronom?... O adevãratã
nãpastã pe capul bietelor animale, vã zic...

E adevãrat, am avut o tresãrire când am aflat de o operã
mai din zilele noastre, „Scaunele“, a unuia Ionescu... Nu cred c-aþi
auzit de el... Ei, bine, mi-am zis, gata! S-a terminat cu vorbãria
goalã, clãmpãnitã printre dinþi, cu cuvintele fãrã noimã, cu
balivernele... S-au deºteptat ºi oamenii, în fine... Era ºi timpul...
Vor sã asculte ºi ei cele o mie ºi una de voci ale naturii, sã
cunoascã cu adevãrat marea lume necunoscutã, sã coboare în
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inima lucrurilor... ªi încep cu scaunele... Foarte bine... vor afla
acum la ce gândesc scaunele, ce-ºi spun noaptea unul altuia,
când toþi cei ai casei dorm, ce vise au – ºi, mã rog, de ce scaunele
n-ar visa, de vreme ce este sigur cã oamenii, stãpânii lor, viseazã
– cum îºi mãrturisesc dragostea, plictiseala – deznãdejdea...
Strigãtele lor de bucurie sau de alarmã când vor sã înºtiinþeze pe
cineva de un pericol apropiat... sau, pur ºi simplu, când vor sã
stea, la taifas, sã-ºi omoare timpul... ce credeþi cã înseamnã oare
scârþâitul lor, când toate luminile nopþii se sting?... Sã fiþi atenþi,
prieteni, ºi ascultaþi toate vocile naturii care cântã tãcut în jurul
vostru mereu...

Din nefericire, încã o dezamãgire în plus... Nimic din tot
ce-am sperat. Iar acest domn Ionescu n-a fãcut altceva decât sã
strecoare într-o temã atât de nobilã aceleaºi ºi aceleaºi probleme
ale oamenilor, pe care, oricât te-ai cãzni, tot nu le poþi pricepe...
în schimb, în toatã piesa n-am gãsit nici o singurã, auziþi?, nici o
singurã problemã a scaunelor.

Trebuie sã recunosc, însã, cã autorul cel puþin a avut decenþa,
bunul simþ, sã aducã pe scenã mai multe scaune ºi mai puþini
oameni... dar ºi atâþi de puþini câþi au fost ºi tot au reuºit sã
risipeascã minunata atmosferã de poezie, dialogul lor tãcut, plin
de atâtea înþelesuri, în fine, infinitele posibilitãþi de sugestie, pe
care le trezeºte în orice sensibilitate vie, ºi în orice împrejurare,
un grup de scaune.

De aceea, când mi-am dat seama cã nu mai e nici o speranþã,
cã toate încercãrile omeneºti de a ne afla gândurile n-au dus la
nici un rezultat mi-am zis: „Castorule, porneºte... E rândul tãu
acum... Deschide-le tu ochii... eºti aºteptat ºi de norodul omenesc
ºi de norodul castorilor... ca sã nu mai amintim de toate celelalte
neamuri...“ Dumneavoastrã v-aþi aºteptat, probabil, sã vã întâlniþi
aici cu un actor adevãrat, ei bine, îmi pare rãu cã trebuie sã vã
dezmint speranþele... dar astã searã veþi rãmâne în tovãrãºia unui
castor, a unui castor în carne ºi oase. Am vrut chiar sã vã chem
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pe malul unui râu, în apã, sã stãm de vorbã pe îndelete, cum e ºi
firesc, în decorul nostru natural... dar s-au ivit unele greutãþi ºi a
trebuit sã abandonez ideea cu mare pãrere de rãu... Esenþialul
este cã m-am hotãrât sã vorbesc ºi astfel vor putea afla ºi oamenii
de la castori unele lucruri neºtiute, aºa cum poate cã ºi noi,
castorii, putem învãþa câteva lucruri de la oameni. (Tocmai mã
întrebam: oare ce? Astronomia? Broderia? Trigonometria?
Limbile moarte? Sã mã batã Dumnezeu dacã ºtiu!)

Scena care urmeazã se petrece pe malul unui râu. Ca orice
altã scenã din viaþa noastrã... Într-o aºezare de castori... E drept,
se gãsesc cam rar, dar se gãsesc. Punctul culminant al piesei este
incendiul... Acesta este un moment la care þin în mod deosebit...
ªi dacã am acceptat sã fac un compromis ºi sã-mi interpretez
opera într-o salã de teatru ºi nu într-o locuinþã de castori adevãraþi,
atunci sã ºtiþi cã un al doilea compromis nu va exista... nu ne
confundaþi... noi castorii suntem clãdiþi dintr-o bucatã... Aºadar,
vã rog, vã implor, vã cer nu falsificaþi incendiul... Aþi minþit prea
mult în teatru... ºi uite unde aþi ajuns... Sã trãim emoþiile în chip
natural, sã ne ferim de imitaþii... Indicaþia mea regizoralã este,
deci: un incendiu adevãrat, cu multe flãcãri la orizont...

V-am spus oare tot ce trebuie spus? A rãmas ceva neclar? A
rãmas ceva pitit în umbrã, uitat, ascuns sub un cuvânt inutil,
nebãgat în seamã? Astã searã, dupã spectacol, eu voi fi mort –
sau ca ºi mort – ºi deci nu ne vom mai putea întâlni ºi limpezi
lucrurile.

Dar mâine, oo! mâine e cu totul altceva... Cei care doresc
sã afle mai multe, sã înþeleagã tot ce n-au înþeles, mã pot întâlni...
Sã înoate de la stãvilar, de-a lungul râului, douã ore în pãpuriº ºi
sã trige „Tom Poetul“, „Tom Poetul“... Evident în dialectul cas-
tor ºi ne vom cufunda atunci amândoi în apã ºi vom sta de vorbã
cât ne va pofti inima... fãrã sã ne tulbure careva...

ªi acum plec... aºteptaþi în liniºte pânã mã întorc... ºi pe
întuneric...
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Mansarda lui Tom Poetul. (Se vãd pe fereastrã râul,
pãdurea, sau se bãnuiesc doar. Odaia n-are acoperiº...
dacã se poate spune totuºi despre o locuinþã cã nu are
acoperiº, deºi are cerul deasupra capului.)

Tom Poetul: ªtiþi?... sã vã spun o tainã uimitoare... dar am
sã vã rog sã nu spuneþi nimãnui nici un cuvânt... pânã ce nu va
apãrea marele poem pe care tocmai îl scriu... 5 cânturi mari, un
epilog mãreþ, 759 de versuri... versuri albe, bineînþeles... ºtiþi
doar sã pãstraþi o tainã, nu-i aºa?... ei bine, aflaþi cã am descoperit
cerul... pe cuvânt vã spun... Sunt primul castor de pe acest râu...
dar ce vorbesc eu... din tot neamul meu, dacã nu chiar din lumea
întreagã, care descoperã cerul... toþi castorii pe care-i cunosc,
sau pe care nu-i cunosc, vor fi cu desãvârºire uimiþi... care dintre
ei ar fi putut bãnui ceva?... Ei, nu au timp sã ridice capul sã
priveascã... zi ºi noapte înalþã poduri ºi hrãnesc pruncii... poduri
ºi prunci asta ºtiu sã facã bine ºi asta fac... La ora asta dorm...
Ferestrele lor dau spre râu... sunt întunecate, cred... copacii înalþi
ai pãdurii opresc razele lunii sã intre în casã... sã-i tulbure... sã-i
neliniºteascã... Nu... sunt sigur cã dorm... Dar eu am chiliuþa
mea în pod... mai aproape de cer... ºi cred cã ºi cerul se simte
mai bine când mã simte mai aproape de el...

Cãci vedeþi dvs... Eu sunt poet... Sunt Tom Poetul... La
castori aºa ceva se întâmplã destul de rar... Nu ca la oameni... ºi
totul e atât de ciudat... Privesc de atâtea ori lucrurile de-a-ndoa-
selea... privesc copiii ca pe niºte poduri... podurile ca pe niºte
copii... nu-i serios, recunosc... sã vã spun drept, n-am fost pânã
acum prea mulþumit de mine...

Dar astãzi e cu totul altceva... îmi cântã inima de bucurie...
sã ºtie fraþii mei castorii cã nu am trãit zadarnic, cã nu mi-a fost
viaþa de prisos... ªi ce emoþie de nedescris, tulburãtoare, am trãit
eu astã-searã... se zbãtea în toatã fãptura mea o forþã de neînvins,
tiranicã, neînduplecatã, care-mi cerea sã ridic capul... Am încercat
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cât am putut sã mã împotrivesc, dar nu am reuºit... ºi atunci l-am
vãzut... Da! Cerul existã... Nu-i o plãsmuire... Pot s-o strig acum
în gura mare, sã afle toatã lumea... sau nu, mai bine sã tac... n-a
sosit momentul... aºteptaþi întâi sã-mi aparã poemul, unde îi voi
cânta, cum se cuvine, toatã mãreþia... Vã voi face ºi pe voi toþi,
castori obiºnuiþi, preocupaþi numai de podurile ºi copiii voºtri,
sã înþelegeþi cât de frmos este cerul... îl voi compara cu marea,
de pildã, cu ametistul, cu peruzeaua. Dar cel mai mult îmi place
comparaþia cu marea... ªi-i voi cânta stelele – are peste o sutã,
dupã pãrerea mea – ºi îl voi asemui cu niºte tãciuni aprinºi de o
mânã nevãzutã... o! cât sunt de fericit, prietenii mei, fraþii mei...

De azi începe o nouã erã în viaþa omenirii... a omenirii
castorilor, bineînþeles... S-o sãrbãtorim, prieteni, cã meritã... Am
sã aprind aceste torþe – ultimele lumânãri de seu care mi-au rãmas
– în cinstea descoperirii. ªi dacã nu vor da destulã luminã – ºi nu
vor da, desigur, cãci ce te poþi aºtepta de la niºte biete lumânãri
de seu? – iatã cã am în jurul meu grinzile, fereastra, masa. Sã
facem luminã cum n-a fost niciodatã în casa noastrã. Sã fie
luminã... ºi veseliþi-vã cu toþii.

ªi cum îmi voi putea începe cântul care îmi va face numele
nemuritor... ªi puii de castor vor spune mai târziu când vor privi
cerul: lui Tom Poetul îi datorãm toate acestea... El a fãcut din noi
alþi castori. (Chilia începe sã se lumineze de flãcãri.)

Vedeþi?... începe sã se lumineze... Este Marea Noapte a
Castorilor, despre care vor pomeni toate hrisoavele noastre...
Participã întreaga naturã la bucuria noastrã... ºi aurora soseºte
mai iute în aceastã noapte sã ia parte la sãrbãtoare... Dar ce se
întâmplã? Nu cumva... nu-i o pãrere?... nu, prieteni, e focul...
Arde aºezarea castorilor ºi toþi vecinii mei, de bunã-seamã,
dorm... Sunt singurul care sunt treaz la aceastã orã târzie din
noapte... da, ºtiu, îi voi salva, fiþi fãrã teamã, dar ce ocazie
minunatã! ce ºansã unicã... eu n-am vãzut niciodatã focul mai
de aproape – ºi nici cerul, de altfel – sunt doar o fãpturã a apelor...
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acesta ar fi prilejul, primul prilej, ºi acela cu adevãrat magnific,
care se oferã în viaþa unui castor de a dedica un mare poem
focului... În cinci cânturi mari, un epilog mãreþ, ºaptesutecincizeci
ºi nouã de versuri... tot versuri albe, bineînþeles... Aº compara –
acum mi-a venit aceastã idee minunatã – scânteile focului cu
stelele... Simþiþi ºi dv. suflul marii poezii, nu-i aºa?... o, dar ce
pãcat... nu cred sã am timp sã-mi încep opera... cãci îmi trebuie
timp, nu glumã... flãcãrile au cuprins întreaga odaie...

Nu-mi rãmâne decât un singur lucru de fãcut... Sã-i anunþ
pe castori sã se salveze... Sã-i trimit spre râu... sã-ºi scape
pruncii,... sã arunce gãleþile cu apã peste pod, sã nu-l cuprindã
flãcãrile... Rãmas bun, prieteni (se suie pe fereastrã ºi e gata sã
se arunce în gol. Se rãzgândeºte ºi se mai întoarce o datã cãtre
public, presupunând cã existã.) Înainte de a pleca, nu uitaþi ce
vã spun acum: o, cât vã iubesc, dragii mei castori, cât vã iubesc...
ªi acum, pentru ultima oarã, rãmas bun. Cine ºtie când ne vom
mai întâlni.

(Îºi dã drumul în gol.)

(Fiecare tablou din cele ce urmeazã se petrece în
apartamentul unui alt castor. Contrar opiniilor lui Tom
Poetul – ca ºi a atâtor poeþi din viaþã, fie ei castori, fie ei
oameni – vecinii lui nu dorm. Fiecare îºi interogheazã
destinul în liniºtea nopþii ºi doar experienþa a tot ceea ce
a clãdit viaþa în ei, bucurie sau durere, amintire ºi uitare,
rãspunde ºi decide în numele lor în momentul aproape
sacru al incendiului. De ce reacþioneazã castorii astfel –
veþi vedea imediat cum – în momentul suprem când viaþa
este în disputã cu moartea? Nu ºtim. De ce în situaþii
asemãnãtoare, nici oamenii nu procedeazã altfel? Noi n-
am reuºit pânã în acestã clipã decât sã formulãm
întrebarea. Trebuie sã mãrturisim, însã, cu mintea curatã,
cã rãspunsul nu-l cunoaºtem... poate îl ºtiþi dvs.?
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La un moment dat, la fereastra fiecãrui apartament, va
apãrea figura lui Tom Poetul cãzând – stranie momâie,
plãsmuire situatã la jumãtatea drumului între tiparul de
animal ºi înger al animalelor. Vocea lui clamând disperat
în vid s-a transformat într-o acutã muzicalã, un geamãt
de trompetã de jazz.
E de dorit ca toate rolurile sã fie interpretate de un acelaºi
castor, care, în trecerea de la un apartament la altul îºi
poate defini noua personalitate prin mici detalii de mers,
þinutã corporalã, inflexiuni ale vocii. Procedeul se poate
justifica, recunoscându-se cã în viaþa, în fãptura fiecãrui
castor coexistã o multitudine de personaje. Unele mai
interesante, altele mai puþin. Suntem însã pe deplin
conºtienþi de dificultãþile care apar în momentul înfãptuirii
acestui gând pe scenã. Dilema poate fi înfãþiºatã atunci
în felul urmãtor:
1) Feriþi-vã (ca de foc) de a juca aceastã piesã.
2) Recurgeþi la un actor genial.
Da, ºtiu, întrucât aceastã a doua alternativã contravine
principiilor curente. Întrucât este imoralã, demodatã.
Singurul folos care, eventual, s-ar putea ivi ar fi ca, în
timpul reprezentaþiei, actorul sã ardã cu totul. Speranþã
destul de vagã, recunosc... cãci nimeni nu poate garanta
cã vreun pompier bãutor de bere, sau vreun maºinist
îndrãgostit, neînþelegând gravitatea momentului ºi cu acea
lipsã de subtilitate intelectualã care-i caracterizeazã pe
amândoi, sã nu-l salveze în ultima clipã. Rãmâne, aºadar,
sã vã hotãrâþi singuri în aceastã problemã.)

Primul castor: A strigat cineva foc sau a fost numai o
pãrere?... Cred cã a fost o pãrere... E drept cã a intrat puþin fum
pe fereastrã, trebuie sã fi fãcut copiii foc de tabãrã în pãdure...
dacã nu cumva ºi-a aprins pãdurarul luleaua prin apropiere...
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sau cine ºtie! ºi-o fi uitat vreun nerod felinarul în desiº ºi acum
ard singure vreo câteva vreascuri pricãjite... Ar trebui, poate, sã
deschid fereastra, sã privesc, sã aflu ce e... dar nu! mai bine sã
nu mã amestec... „Sã nu-þi vâri nasul în treburile vecinilor“, spune
o zicalã strãmoºeascã (de la noi, ºtiþi, au luat-o ºi iepurii ºi o
pomenesc mai ales când vãd un vânãtor în zare.)... (Tuºeºte.) Nu
m-ar mira deloc ca în orãºel sã fie vreun bal... au aruncat pescarii
cu artificiile de Anul Nou în toatã pãdurea, sã nu rãmâie nici un
somnoros uitat în vreun tufiº, sã-ºi facã somnul în timp ce ceilalþi
muncesc din greu la petrecere...

(Se vede imaginea lui Tom – o siluetã fotograficã sau o
proiecþie cinematograficã – în cãdere, imobilizat câteva clipe în
spaþiul ferestrei. Apariþia lui Tom se va repeta de fiecare datã,
simplã trecere meteoricã sau, în alte cazuri, prezenþã, prelungitã,
mai bine conturatã.)

– Îl vedeþi?... E Tom Poetul... Ce nãzbâtie o mai pune la
cale, Doamne Sfinte!... ce gust sã te arunci cu capul în jos de pe
acoperiº... În fine, dacã-i face plãcere... mai bine sã nu ne
amestecãm... nimeni dintre noi nu poate ºti ce gânduri trec prin
capul unui poet...

Vâlvãtãi ºi tãciuni... Ce ciudat... ªi nu vi se pare cã e cam
cald?... Mi-ar face plãcere sã intru în apã, nu zic nu... dar la ora
asta ce vor zice copiii?... ªi vecinii?... ªi bãtrânul pustnic Ieremia
din capul satului, care ne citeºte Biblia ca sã ne converteascã la
creºtinism?... Ufff! ce cãldurã!... Nu mã sperii eu cu una cu douã,
dar un singur lucru rãmâne de neînþeles: cãldura asta înãbuºitoare
pe care n-o întâlneºti decât în Africa (când te duci purtat de dorul
de cãlãtorie) sau în cuptor (când te duci purtat pe o tavã mare,
albã, cu foi de dafin împrejur).

Auzi, sã strigi foc în toiul nopþii... ªi asta tocmai lângã
râu... în locuinþa noastrã, a castorilor, care zburdãm în apã, din
zori ºi pânã-n searã...

Ei nu!... cã o nerozie mai mare n-am auzit de când sunt ºi
nici n-am sã mai aud vreodatã.
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(O luminã rece, implacabilã, urmatã de întunericul total
simbolizând, dupã cum lesne e de înþeles, focul, distrugerea,
moartea.

Se lumineazã spaþiul alãturat de pe scenã, încãperea vecinã,
ºi procedeul se va repeta cu aceeaºi lipsã de inventivitate, dar
nu cu mai puþinã strãlucire, caractere cu care ni se prezintã
întotdeauna ºi în orice loc un incendiu.)

Al doilea castor: Iatã, a izbucnit focul... îmi voi peria blana,
îmi voi clãti faþa cu apã rece ºi negreºit voi pleca... cãci ce mi-ar
putea oferi focul ca sã mã hotãrascã sã rãmân?... acum când
nimic nu mã mai bucurã în viaþã... dar atenþie la demnitate,
doamnã castor... chiar dacã totul e pierdut, sã înfruntãm furtuna
cu fruntea sus... oricum, pânã când va ajunge focul la mine, mai
e timp, mai e timp destul... ºi pentru ce s-ar grãbi focul sã ajungã
în primul rând la o femeie bãtrânã?... de altfel, nici nu-i aºa uºor
de ajuns la mine... ba chiar e destul de greu... întâi ºi întâi, trebuie
sã treci printr-o cãmarã întunecoasã, cã nu poþi vedea unde-þi
pui laba... intri apoi într-un coridor alunecos ca un gheþar... dupã
ce scapi cu bine de acest loc ºi dai de uºa cea bunã – ºi e tare
greu, vã spun, sã dai de uºa cea bunã –, trebuie sã pãºeºti tiptil
prin salon, pe covoarele moi... þesute din liane de apã, cu desene
care înfãþiºeazã lacuri ºi râuri, mãri ºi oceane ºi alte ape
minunate... mai trebuie apoi sã ocoleºti masa cea mare de mahon
ºi vitrinele cu peºti verzi ºi alge subþiri ºi pânzele de pãianjen
din colþuri... oo, vã asigur eu, nu-i va fi lesne focului sã ajungã la
mine... mai am, fãrã nici o îndoialã, timp... sã deschid fereastra...
sã curãþ blãnile de castor de pe perete... sã aprind poate focul în
sobã... cãci, cum spuneam, mai am timp din belºug, mai am,
sunt sigurã, destul timp, destul timp.

Al treilea castor: Parc-ar fi foc, dar trebuie sã fie o
greºealã... de ce ar veni focul la mine?... Sunt mii de castori pe
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lume, cercetaþi marile fluvii, râurile repezi, apele care trec cântând
prin pãdurile adormite sub pãsãri... pentru ce ar arde tocmai casa
mea ºi nu a altora – suntem doar mii ºi mii, nu uitaþi –, ...nu cred
– nici ars pe jãratic – oricât aþi încerca sã mã speriaþi cu fum ºi
tãciuni aprinºi... De ce n-ar izbucni focul la vecinii mei?... Sau
la castorii de lângã izvoare?... Sau la cei din marile lacuri?... Sau
la cumnatul meu care stã lângã moarã?... Nu ºtiu cum sunt alþii,
dar mie nu-mi place sã mã joc de-a casa aprinsã... Pfui! Ce fum...
dar poate arde hambarul comunal... Vãd în aer dansând scântei
... dar sunt, poate, licuricii serii... ªi dacã zidurile tremurã ºi
grinzile gem, de ce n-ar fi toate acestea o pãrere de-a mea?...
Poate am aþipit îmbãtat de aerul plin de miresme al verii, poate
plutesc cu gândul departe, peste ape ºi ape... ºi niciodatã nu voi
putea fi convins cã arde la mine în casã... niciodatã...

Al patrulea castor: Un foc, iatã, nici mai mult, nici mai
puþin, un adevãrat necaz... De când mã ºtiu, nenorocul m-a urmãrit
credincios, cum e urmãrit calul cel alb, cu o stea pe coadã, de
briºca hodorogitã a învãþãtorului din sat... Abia cã m-am mutat
ºi poftim! Focul mã ºi anunþã cã se þine scai ºi aici de coada
mea... O, dragii mei prieteni, nu mai e nimic de fãcut, nu e chiar
nimic de fãcut... Cãci cum m-aº putea împotrivi eu focului, când
el e mare ºi eu sunt mic?... Sã fug? ªi dacã se prãbuºeºte scara
ºi-mi rup labele?... ªi dacã ajung – sã spunem – nevãtãmat la
malul apei, ce mã voi face dacã îmi va intra fum în ochi ºi
scânteile îmi vor pârjoli blana... nu-i deloc uºor sã te joci de-a
incendiul... ºi chiar dacã nimic din toate astea nu se va întâmpla
ºi sunt singurul care scapã nevãtãmat... mã rog, minuni se mai
întâmplã ºi în lumea castorilor din când în când... ce mã fac dacã
poliþaiul mã bãnuieºte cã eu am dat foc casei ºi mã condamnã sã
fiu ars pe rug?...

Ascultaþi-mã pe mine... pe cuvântul meu de castor cã nu
greºesc... dacã vreodatã vã vine gândul sã vã alegeþi domiciliul
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într-o casã care arde... – de ce oare oamenii nu au înþelepciunea
castorilor care preferã apa pãmântului – atunci cântãriþi bine toate
posibilitãþile, ºi pe o faþã ºi pe cealaltã, pe toate feþele... ºi veþi
vedea, Doamne, ce greu e sã alegi, ce greu e sã preferi pe una
alteia...

Al cincilea castor: Ei! Dar ce-mi vãd ochii, iubiþi prieteni?...
Un incendiu? Iatã ceva demn de vãzut, de admirat... ceea ce mã
surprinde este cã focul a izbucnit aici în lumea castorilor... comic
acest paradox din partea naturii, nu gãsiþi?... castorii de apã sunt
cunoscuþi, doar, de toatã lumea, dar castori de foc unde s-a mai
pomenit?... curios, tare curios... cu atât mai mult cu cât este bine
ºtiut de toþi înþelepþii cã toþi castorii fug de nenorocire, cum fuge
capul urmãrit de coadã... Atunci, vã întreb, la ce bun focul?...
care e rostul lui?... De unde vine ºi unde pleacã?... ªi dacã-mi
permiteþi sã adaug, ce rãmâne pe urma lui?... Da, Poetule, vãd,
bineînþeles, cã e foc... tocmai comentam evenimentul în mine...
foarte, foarte interesant... ard zidurile ºi apa e colea, la doi paºi...
în curând bãnuiesc cã va arde ºi uºa ºi fereastra... ce neobiºnuite
teme de meditaþie îþi oferã viaþa din când în când... sã ne pãstrãm
însã, pentru Dumnezeu, mintea limpede... sã rãmânem exclusiv
pe planul semnificaþiilor ºi sã ignorãm micile inconveniente care
pot tulbura pe observatorul nedeprins cu interogãrile spiritului...
aºadar, nici o ofensã, nici un cuvânt aspru, nici o vorbã mâhnitã...
sã privim doar cu luare-aminte ºi sã cãutãm a înþelege... numai
aºa poþi ajunge la acea bucurie seninã ºi rarã a contemplaþiei.

Al ºaselea castor: Cum, arde casa?... Pentru cine ºtie a
degusta viaþa cum se cuvine, nimic mai tentant, nimic altceva
mai plãcut... cãci sunt atâtea ºi atâtea modeste plãceri, modeste
satisfacþii, umile bucurii, care fãrã puþin jar, fãrã douã-trei flãcãri
s-ar risipi degrabã în vânt... din pãcate, noi, castorii, prea am
fost înrobiþi sorþii noastre de fãpturi ale apelor ºi n-am ºtiut a
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descoperi când trebuie ºi a folosi la momentul potrivit binefacerile
focului... ªi dacã n-o vom face noi acum, când trãim, când o
vom face oare?... dupã moarte?... De aceea acest incendiu soseºte
tocmai la timp... Sã fi dat în bobi ºi nu s-ar fi potrivit mai bine...

În ce mã priveºte, destul cu ipocrizia. Sã ne mãrturisim cu
sinceritate gândurile... fiþi atenþi, toate gândurile... la ce bun sã
te prefaci, sã te ascunzi, sã te deghizezi în fel ºi chip... de aceea
vã întreb: crede oare cineva cu adevãrat cã o cinã bunã poate fi
înlocuitã cu altceva? Cu ce ar putea fi, de pildã, înlocuitã o cinã
bunã? Dacã mi-aþi cere pãrerea, v-aº rãspunde onest cã nu poate
fi înlocuitã cu nimic... dacã la loc de cinste în capul mesei aº zãri
o fripturã, adevãratã, o fripturã pe jãratic de castori tineri, prinºi
de curând cu nãvodul... iar pe cunoscãtorul de rasã, cu nas subþire,
cu greu l-ai putea uimi mai mult altfel decât îmbiindu-l cu o
mâncare de castoricei cu sos de roºii ºi verdeþuri de livadã... Iar
dacã la toate acestea mai adaugi ºi o supã de castorobant ºi câteva
felii subþiri de castoraºi fripþi în ulei de mesteacãn, atunci fericirea
este aproape desãvârºitã... ºi anevoie mi l-aº putea închipui pe
lunaticul care sã fugã de un asemenea ospãþ regal ca sã priveascã
un foc singuratic în mijlocul câmpiei...

Al ºaptelea castor: M-a strigat oare cineva?... Sau e tot
vocea care-mi rãsunã mereu în amintire, mereu... am vãzut un
chip la fereastrã, cu adevãrat?... sau sunt tot umbrele care n-au
pãrãsit niciodatã aceastã încãpere... ªi când dorm, ele îmi închid
ochii, îmi sãrutã fruntea, îmi mângâie obrajii... Trosneºte casa
din încheieturi?... sau e zgomotul râului la stãvilar... râul în care
nu am mai intrat de atâta vreme... ºi ce cãldurã înãbuºitoare...
sau nu-i cumva vãpaia nopþii de varã, amarul inimii?

Parcã aud paºi... sã vinã cineva la mine?... dar cine sã vinã
la o biatã bãtrânã singurã, care aºteaptã, zadarnic aºteaptã... Sã
închid ochii mai bine ºi sã dorm... aº vrea sã visez... ºtiþi prea
bine ce vis doresc sã visez... sã visez, sã visez...
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Al optulea castor: Ei, ce faci atâta gãlãgie pentru un biet
foc, poetule?... crezi cã mã vei bãga în sperieþi dacã vei striga
„foc!“ ºi ai sã arunci puþin fum prin crãpãtura uºii?... de atâta
lucru nu mã tem eu, cum nu cred cã s-ar teme focul dacã i-ai
striga în faþã cuvântul „castor“. Suntem doar prieteni vechi ºi n-a
trecut o zi fãrã a-l avea oaspete în casã... Doar pipa trebuie s-o
aprind de cinci ori pe zi, nu-i aºa? ªi fii sigur cã nu apa de la
fântânã mã ajutã sã-mi realizez aceastã plãcere... Prânzul cum
credeþi cã mi-l pregãtesc?... Sã vã spun eu, dacã nu ºtiþi, ºi din
felul cum mã priviþi înþeleg cã nu ºtiþi... ei bine, aflaþi acum cã
arunc întâi butuci groºi în cãmin, pe care îi aprind apoi cu amnar
ºi iascã... Felinarul de la debarcader credeþi cã ar lumina seara
dacã nu l-aº aprinde eu?... ªi unde oare credeþi cã mã încãlzesc
iarna când vin îngheþat de la râu?... De Marea Sãrbãtoare a
Solstiþiului de Varã a castorilor nu defilez la paradã cu o torþã
într-o labã ºi cu un lampion în cealaltã?

Ce spui, Tom? Cã arde?... Bineînþeles cã arde... de asta e
foc... nu, vecine, de ani de zile vãd focul zi de zi, cum crezi cã
m-aº putea înspãimânta acum... Suntem doar prieteni vechi, ehei!
Foarte vechi prieteni...

Al noulea castor: Ce nenorocire, Doamne, ce nenorocire...
Sã ardã casa ºi eu n-am isprãvit încã budinca de mere pãdureþe...
va trebui sã fug cât mai departe, o, ºtiu, plânge speriatã inima
mea de femeie... dar cum sã plec din cãminul unde mi-am petrecut
cei mai frumoºi ani... de care mã leagã cele mai frumoase
amintiri... sã fug ca o cerºetoare, ca o þigancã spoind tingiri, fãrã
sã iau cu mine douã-trei amintiri (nu mai mult)... Iatã, de pildã,
aceste fuste colorate pe care le pãstrez din vremea când zburdam
fãrã grijã cu surorile mele în copilãrie: una roºie ca sucul
strugurilor, una verde ca frunzele de meriºor sãlbatic, una albastrã
ca zarea albastrã... va trebui neapãrat sã iau ºi pianul cu coadã...
cine mai ºtie astãzi sã cânte balada þiparilor care se lovesc de
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pãpuriº, plânsul norilor fugãriþi de furtunã, mânia tunetului
prãbuºit peste lac, dragostea ciobanului adormit în poianã... da!
Va trebui neapãrat sã iau ºi pianul cu coadã, cãci dupã cîte ºtiu
eu focul nu cântã la pian... (ca sã i-l las)...

Îmi strâng acum într-un coº de paie albumul cu fotografii,
hainele de iarnã – cãci e atât de uºor sã tuºeºti de Anul Nou când
ieºi fãrã blanã pe tine de Crãciun în beznã – ºi scrisorile de care
mã leagã atâtea amintiri... aº putea lua, eventual, ºi amintirile
dacã nu ar ocupa prea mult loc... N-ar trebui sã uit nici dulapul
cu cãrþi, vitrina cu cristaluri colorate ºi un fãraº de cãrbuni aprinºi
pentru masa de searã...

– Ai aflat ºi tu, Poetule?... Da, e foc... trebuie sã ne grãbim...
Nu mai avem mult timp... o clipã doar, sã mai privesc în jur...
cum sã pãrãsesc atâtea lucruri minunate... sã iau ºi jucãriile
castoraºilor mei: þiparii de argilã ºi broaºtele de pãmânt ars... ºi
ale fetelor mele: trifoiul de baltã ºi frunzele de calomfir... ºi
uneltele de pescuit... ºi scrinul pocnind din încheieturi... ºi
fereastra de unde am privit de atâtea ori rãsãritul lunii (ºi, de se
va putea, ºi luna)... încã puþin, prieteni, ºi voi veni ºi eu... sã mai
privesc o datã în jur ºi pornesc...

Cãderea lui Tom. (Când începe sã vorbeascã, vârtejul îºi
pierde din intensitate, haosul începe sã se limpezeascã, sã se
aºeze. Zonele luminate se succed celor de umbrã. ªi refrenul
unui cor ºoptit de lucruri se aude. Fãrã îndoialã cã pãmântul nu
e departe.)

Ce minunatã e cãderea, prieteni... n-aº fi bãnuit niciodatã...
multe mai avem de învãþat noi, castorii... ºi mai multe încã
oamenii... ar trebui, poate, sã scriu ºi acest poem, cel mai
îndrãzneþ, cu siguranþã, din câte mi-au trecut prin minte... nu
numai sã descoperi pãmântul ºi cerul, dar ºi sã le poþi uni prin
zborul tãu, sã le înlãnþui, sã le apropii...
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Dar nu am timp... ºi cântecul meu de astãzi se va sfârºi
curând... Sunt fericit... Am strigat tuturor vestea cea cumplitã de
moarte ºi cuvintele mele s-au împotrivit focului nemilos... eu
voi pieri, poate, dar ceilalþi vor rãmâne... ºi îºi vor spune cândva:
„Frumoasa searã, prieteni... i-o datorãm lui Tom Poetul, bunului
Tom, prietenul nostru... îl înþelegem acum, nu-l vom uita...“ Aºa
îºi vor spune ºi eu voi fi mulþumit... Nimic n-a fost zadarnic sau
inutil din tot ce s-a întâmplat... ªi acum, iertaþi-mã... vãd pãmântul
aproape... dar mai înainte de a încheia, vreau sã mai spun o datã...
pentru voi am fãcut toate, castorii mei... nu uitaþi apa râului... ºi
nu-l uitaþi pe Tom Poetul, prietenul vostru... o, cât vã iubesc,
castorii mei!

(1991)

Jorge Luis Borges, Desen din timpul ºcolii
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peºtii: vor mai trece, iarãºi vor mai trece,
aceasta e însãºi viaþa

o mamã îºi plânge copilul:
desigur voi uita ºi voi muri
seara asta ºtiu cã eºti aici
parcã te vãd venind acum

un peºte de lângã vapor: mã supãrã la urechi jelania,
ar trebui sã cânte ceva mai vesel

vom sosi în curând, vom sosi
ºi apele vor curge nepãsãtoare
nu te teme, draga mea
ºi lasã-mã sã-þi privesc ochii aprinºi

emigranþii: vom uita oare vreodatã cãlãtoria aceasta,
nimenea din noi n-o ºtie

pãmântul e pe aproape, strigã unul
poate vom muri, dacã-l vom vedea
luna se loveºte târziu de vapor
ºi toþi aºteptãm îngânduraþi în noapte

eu: dã-mi mâna, dã-mi mâna ºi lasã
vom izbândi împreunã.

(1945)

Cântecul emigrantilorCântecul emigrantilorCântecul emigrantilorCântecul emigrantilorCântecul emigrantilor

luminile se pierd în zare
noaptea se hrãneºte cu noi
ºi ca un nou cântec de dragoste
oceanul murmurã în depãrtare

emigranþii: este prima noapte de drum cãtre þara visatã

lângã catarg, negrul missouri
cântã un cântec de dragoste, negru,
când mama sa îl lasã sã se joace cu îngerii
sau se rostogoleºte în paradis

catargurile: cântecul acesta pe care îl ºtim ºi noi,
cântecul acesta neuitat

niciodatã nu ne vom mai revedea
copilãria, casa, grãdina,
stãm acum în mijlocul oceanului
ºi ne gândim departe

emigranþii: departe, spre locul visat
 când vom ajunge oare?

nimic în mijlocul apelor, decât
o umbrã mare cu lumini: vaporul
pe balustradã emigranþii cântã în cor
ºi femeile suspinã din când în când

,,,,,
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Cântecul lui JohnnyCântecul lui JohnnyCântecul lui JohnnyCântecul lui JohnnyCântecul lui Johnny

când avea trei ani, johnny, johnny,
a fost furat de acasã
nimeni nu l-a mai vãzut
iar mama lui a plâns mult

departe de soarele cald
cânta prin strãini johnny, johnny
tremurând de frig, sãrmanul negru
bietul de el, tremurând de foame

bãtut ºi nedormit, johnny, johnny,
a crescut printre strãini rãi
mulþi ani au trecut repede
ºi el a îmbãtrânit

era cocoºat, johnny, johnny,
ºi foarte bãtrân, avea mulþi ani
a murit într-o bunã zi
fãrã sã ºtie

ce trist e, grozav de trist
era mort, sãrmanul johnny, johnny,
corpul lui cãzuse în noroi
iar în mânã avea o floare
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acuma e în paradis johnny, johnny
îngerii se joacã cu el
el îi þine în braþe
ºi el le cântã un cântec de leagãn

apoi ia pe mama ºi tatãl lui
se duc sã mãnânce
ºi la sfârºit el le spune
– mai luaþi câte o bananã, bananã.

(1945)

Constantin Brâncuºi, Desen
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Cântec negruCântec negruCântec negruCântec negruCântec negru

când kolo a vrut sã se joace
mama sa i-a spus: du-te
vezi numai sã nu intri în pãdure
sau pe malul fluviului rãu

da, da, blânda mamã
cu ochi blânzi ºi inima bunã

kolo însã s-a dus lângã fluviu
ºi a cãzut în apa repede
crocodilul atâta a aºteptat
ºi l-a mâncat pe micul kolo

voi copii, fiþi atenþi ºi prevãzãtori
mama ºtie ce spune

blânda sa mamã s-a dus atunci
sã-l ia pe copil de la Dumnezeu
nu putea sã trãiascã fãrã el
cãci îl iubea mult

ºi noi îl iubeam mult
cãci era un copil mic ºi drãguþ

pe drum, maimuþa i-a spus:
femeie eºti obositã ºi þi-e sete
mãnâncã nucile astea
ºi i-a azvârlit o mulþime de nuci bune
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ºi a plecat mai departe spre cer
cãci n-avea timp de odihnã

apoi o panterã i-a spus:
eºti bolnavã, femeie, de atâta drum,
vino sã te iau în spinare
ºi a luat-o pantera în spinare

ºi animalele þineau la micul kolo
cãci se juca cu ele

când a ajuns la dumnezeu
a cãzut în genunchi ºi i-a spus:
dã-mi-l pe kolo înapoi, cã-l iubesc
fãrã el am sã mor

ºi-a plâns biata femeie
ani întregi într-o clipã

dumnezeu ºi-a pieptãnat barba
a gonit cu mâna muºtele de pe barbã,
i-a dat o portocalã ºi i-a spus:
ascultã-mã

femeia a tãcut din plâns
ºi l-a ascultat cuvânt cu cuvânt

dacã kolo ar mai trãi cu tine
ar da peste el o mulþime de boli
n-ar avea ce mânca, i-ar muri doi copii
ºi l-a sfârºit ar fi orb
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era liniºte în rai
ºi toþi ascultau îngânduraþi

mama lui s-a speriat imediat
ºi n-a mai ºtiut ce sã spunã
iar bãtrânul fãcu un semn cu mâna
ºi au venit un înger mare ºi unul mic

ceilalþi s-au dat în lãturi
iar ei au venit în faþã

amândoi îngerii erau negri
îngerul mai mic era spãlat pe mâini
avea o pisicã albã
ºi o minge mare de cauciuc

dânsul era micul kolo
ºi avea o pãlãrie mai mare ca el

acesta e copilul tãu, bunã femeie
vrei sã-l iei cu tine pe pãmânt
sau îl laºi aici în rai
sã fie toatã viaþa înger negru?

ºi kolo s-a dus la mama lui
ºi a sãrutat-o de nenumãrate ori

vreau sã fie înger a strigat ea
nu mai vreau sã vie pe pãmânt
ºi a plecat înapoi acasã
ºi când a ajuns jos a murit ºi ea

vedeþi cum îºi iubeºte mama copilul?
toatã viaþa îl iubeºte. (1945)
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Când pleci departeCând pleci departeCând pleci departeCând pleci departeCând pleci departe
(Asta cãtre mijlocul nopþii)

este mijlocul nopþii, poate cã mâine
nu vom mai fi decât pãsãrile albe
care se vor înãlþa la cer
împodobite cu cele mai frumoase blãnuri de pe

 pãmânt!

NOI TOÞI: poate cã mâine,
poate cã mâine vom fi pãsãrile albe

toate luminile stelelor se sting
cãtre insulele de gheaþã înaintãm
ca ºi cum n-am fi trãit niciodatã
ca ºi cum nu vom trãi nicicând

CATARGURILE: unde este þara în care ne-am nãscut
        ºi toate amintirile care ne leagã de ea?

catargurilor nu vã mai jeluiþi
mamele voastre care v-au nãscut
care v-au privit cu dragoste în copilãrie
acum plâng nemângâiate dupã voi

VAPORUL: îmi miºc încheieturile cu durere
 aº vrea sã fiu lac sau grãdinã cu flori
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aºteaptã, mai aºteaptã încã, marele meu prieten, popasul
care ne va ieºi în cale în curând
uite, pe cer stelele clipesc una câte una
ne oprim întârziaþi în fiecare gând
sã ne întrebãm, sã ne rãspundem sorþii

PRIVIND ÎN ZARE: aºtept ºi nu ºtiu ce aºtept
asta cãtre mijlocul nopþii

Rene Portocarrero
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Oglinda retrovizoareOglinda retrovizoareOglinda retrovizoareOglinda retrovizoareOglinda retrovizoare
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Jose Luis Cuevas, Scrisori lui Jose Maria Tassende
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Scrisori de pe altScrisori de pe altScrisori de pe altScrisori de pe altScrisori de pe altã ã ã ã ã planetplanetplanetplanetplanetããããã

Probabil cã unul din cele mai bizare, inexplicabile, feno-

mene petrecute dupã decembrie 1989 constã în brusca amnezie
ºi „depopulare“ culturalã a þãrii, concomitent cu trecerea ei
frauduloasã dintr-o climã temperat-continentalã într-una sibe-
rianã: privitã de la nivelul anului Zero al noii sale istorii, România
culturalã de pânã atunci se vãzu cuprinsã, în ochii friguroºilor
de profesie, de geruri arctice ºi infãºuratã în gheþuri veºnice sub
care într-o jumãtate de secol steril nu mai crescuse nimic. ªi am
început sã dârdâim abia dupã ce frigul trecuse. Meteorologii
culturii de serviciu decretarã iarãºi, ca activiºtii de odinioarã, cã
în trecutul, de astã datã, comunist, cultura ºi artele au zãcut într-o
promiscuitate ºi letargie dezonorante, care le fac irecuperabile
ºi inutilizabile în veºnica primãvara a lumii noastre noi. Printre
puþinii care s-au împotrivit din rãsputeri acestei imagini ciuntite
ºi groteºti a unei Românii echivalate cu „Siberia spiritului“,
Iordan Chimet ocupã un loc proeminent, atât prin frumuseþea
cãrþilor pe care a izbutit sã le publice în detestabilul regim totalitar,
cât ºi, nu mai puþin, prin anvergura continentalã a proiectelor
cultural-literare puse în operã, în pofida restricþiilor din acel timp.
E suficient sã ne amintim, în aceastã privinþã, fie ºi doar un singur
episod de-a dreptul miraculos ce-l are în centru pe Iordan Chimet,
episod petrecut în mijlocul deceniului satanic ºi nu pe altã planetã,
ci chiar în  „Siberia spiritului“ de pe malurile Dâmboviþei. Aºadar,
în urmã cu 20 de ani, în preajma lui 7 noiembrie 1986, Chimet,
autorul unei rãsunãtoare antologii literare a inocenþei ºi al altor
cãrþi importante cu ecou internaþional, devine regizorul unui
veritabil act de disidenþã fãþiºã: organizeazã la Biblioteca Ameri-
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canã din Capitalã un spectacol de elogiere a libertãþii ºi
democraþiei, spectacol urmãrit cu sufletul la gurã de mai bine de
o mie de oameni, care au invadat sala, curtea ºi strada respectivei
instituþii americane de la Bucureºti. Faptul pare de domeniul
fanteziei, scos dintr-un þinut imaginar, al unei Alice din Þara
minunilor, deºi este strict autentic. În scris, ca ºi în existenþa lui
de-a lungul anilor regimului comunist, Iordan Chimet a fost
împins mereu de o mare ºi nobilã pasiune: pasiunea imposibilului,
nutritã de convingerea „iraþionalã“ cã, în miezul rãului însuºi,
tulpina firavã a raþiunii rãmâne invincibilã. În noua lui scriere,
Cartea prietenilor mei (Universal Dalsi, 2005), Iordan Chimet,
în general zgârcit cu destãinuirile în public ºi interzicându-ºi
contabilizarea propriei disidenþe, întredeschide sertarul auto-
biografic lãsându-ne sã înþelegem ceva din secretul propriei
identitãþi. O identitate marcatã în primul rând de o exemplarã
fidelitate faþã de principiile de viaþã cu care a pornit la drum.
Fidelitate graþie cãreia este acum printre foarte puþinii scriitori
ce, rãmânându-ºi credincioºi lor înºiºi, au ºtiut sã se vadã ca
într-o oglindã ºi sã se „împartã“ generos în cei asemenea lor:
„Secretul supravieþuirii mele au fost marile ipostaze ale iubirii,
familia ºi prietenii“. Cultul prieteniei, al loialitãþii ºi solidaritãþii
este dublat, în viziunea sa, de credinþa, simplã dar atât de dificil
de þinut în vremuri grele, în „omul cãrþii identificându-se cu
inocentul hulit ºi hãituit“. Îºi asuma ca pe un handicap valori azi
discreditate ºi considerate, scrie el cu amara ironie, „o moralã
sumarã, bunã, poate, pentru copiii dintr-un cor bisericesc, o
mentalitate de boy-scout, un program de Cruce Roºie, un con-
cert stradal, dat de Armata Salvãrii“. Lucrul extraordinar constã
însã în aceea cã în numele acestor valori primare, încã vii, i-au
rãspuns la apel scriitori, artiºti, intelectuali strãluciþi din multe
colþuri ale lumii. Cartea prietenilor mei conþine semnalele
luminoase ale acestor mari „inocenþi“ – de la Borges ºi Ionescu,
Elytis si Octavio Paz ori Claude Aveline, pânã la graficienii ºi
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pictorii Americii Latine ai secolului XX – reuniþi cu toþii pe o
planetã a prieteniei ºi solidaritãþii: „A fost, totuºi, posibil, chiar
în climatul unui regim concentraþionar, ca fãpturi de pe planete
diferite sã se întâlneascã, sã se angajeze în proiecte comune, sã
viseze împreunã, sã colaboreze la realizarea acestui ritual magic
care este prietenia“. Mai trebuie subliniatã actualitatea acestui
mesaj al speranþei, întruchipat admirabil de însuºi autorul Cãrþii
prietenilor mei?

C. Stãnescu (februarie 2006)

Wilfredo Lam, Teribila Frumuseþe
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Despãrtire de Iordan ChimetDespãrtire de Iordan ChimetDespãrtire de Iordan ChimetDespãrtire de Iordan ChimetDespãrtire de Iordan Chimet

În care e vorba de un fel de unchi de-al meu,În care e vorba de un fel de unchi de-al meu,În care e vorba de un fel de unchi de-al meu,În care e vorba de un fel de unchi de-al meu,În care e vorba de un fel de unchi de-al meu,
despre un vechi drum din Balta Albã în Drumuldespre un vechi drum din Balta Albã în Drumuldespre un vechi drum din Balta Albã în Drumuldespre un vechi drum din Balta Albã în Drumuldespre un vechi drum din Balta Albã în Drumul

TTTTTaberei ºi, în sfârºit, despre un alt fel de anticomunismaberei ºi, în sfârºit, despre un alt fel de anticomunismaberei ºi, în sfârºit, despre un alt fel de anticomunismaberei ºi, în sfârºit, despre un alt fel de anticomunismaberei ºi, în sfârºit, despre un alt fel de anticomunism

 
Cu el dispare o lume, spunea prietena noastrã comunã, de

la care aflasem vestea... La o primãvarã dupã Camillo, s-a stins ºi
ultimul dintre „muºchetarii“ gãlãþeni din grupul tatei – toþi trei
personalitãþi puternice, pe cât de loiali în prietenie pe atât de diferiþi
ca temperament; niºte risipitori de pasiuni, spadasini, fiecare cu
panoplia sa de arme, încrezãtori însã în idealuri sinonime, suflete
rare pe care destinul a vrut sã le-mpleteascã puþin, iatã, în chiar
anii de fum ai rãzboiului, la începutul de drum al fiecãruia: trei
adolescenþi înfrãþiþi de la prima dãruire – cea antifascistã – undeva
pe malurile Dunãrii, tocmai la Galaþi – Vechiul Oraº pe care-l poþi
vedea când închizi ochii, Gradinã a zeilor…

Dintre ei, Iordan era cel mai introvertit, poate mai consecvent,
în orice caz mai disciplinat în lucrarea culturalã la care a trudit cu
migalã o viaþã. Cãrturar autentic, cred cã scria greu – dar scria frumos,
uneori trãsnit (ca-n povestea lui Baltazar) alteori fermecãtor (ca-n
Închide ochii... ºi Balada pentru vechiul drum). Dar, mai cu seamã,
ce rãmâne este – ºi nu cred cã mã hazardez aici – o operã majorã de
restituire, de afirmare a unor componente sine qua non ale culturii –
româneºti ºi universale: toleranþa, inocenþa, spiritualitate impregnatã
de iubire, angajament civic, valori pe care, altminteri, o jumãtate de
secol ºi mai bine de istorie carpato-dunãreanã pãrea atât de adesea
cã le uitase. Dreptul la memorie, Cele douã Europe, cele douã
Românii, Dosarul Sebastian, Momentul adevãrului… A fost un glas
– firav în anii dictaturii, dar important – exemplar în raritatea sa, ca
sã devinã în ultimii ani o voce majorã a raþiunii, a „frunþilor libere“,
cum spunea un bun prieten al sãu, nobilul Elytis. O voce a civilizaþiei

,,,,,

111

– în fluxul asurzitor al invectivelor, al nediscriminatelor vehemenþe
ideologice ce nãclãiserã spaþiul nostru cultural dupã cãderea
comunismului. Iordan s-a þinut de-o parte, ca-ntotdeauna, structural
neangajat sau, mai bine spus: angajat doar chemãrii lui ºi, desigur,
familiei, prietenilor... În anii când extremisme interbelice – vechi
metehne tribal-gregare de-ale noastre – începuserã sã infecteze din
nou discursul public ºi literar, mai mult sau mai puþin subtil cauþionate
de cãrturari cu pedigree, Iordan regãsea în liniºtea ºi praful bibliotecii
– spaþiul sãu preferat de lucru ºi, probabil, meditaþie – filonul demo-
cratic, european, uma-nist ºi generos al culturii române ºi îl re-da
publicului în tomuri necesare – ca pe un drept legitim, mai ales al
generaþii-or recente – dreptul legitim la memorie.

 
Interesante, singulare contraste ºi deveniriInteresante, singulare contraste ºi deveniriInteresante, singulare contraste ºi deveniriInteresante, singulare contraste ºi deveniriInteresante, singulare contraste ºi deveniri

în destinul lui Iordanîn destinul lui Iordanîn destinul lui Iordanîn destinul lui Iordanîn destinul lui Iordan

Dintre prietenii apropiaþi ai tatei din anii liceului, toþi foºti
antifasciºti activi, a fost, cred, singurul neînrolat în celulele
comuniste ilegaliste. Dupã 23 august a sperat într-o realiniere cu
Occidentul – suspectând instinctiv „democraþia popularã“, pe care
mulþi tineri (inclusiv tata, pentru câþiva ani buni) o împodobiserã
atunci, precum stendhaliana creangã uscatã arun-catã într-o minã
de sare, cu mirificele cristale ale altruismului. Iordan a presimþit
parcã printre primii ceea ce urma sã vinã – noua doctrinã a urii,
noul tãvãlug al terorii (Camillo ºi tata urmându-l abia prin ’49-’50).
S-a angajat, asumându-ºi riscuri, într-un grup cu legãturi vestice –
de ajutorare a scriitorilor proscriºi (Asociaþia „Eminescu“). Curând
devenea el însuºi proscris. Verticalitatea sa naturalã interzicându-i
orice vulgar compromis realist-socialist, ani de zile – mai tot
obsedantul deceniu –, Iordan a fost aproape muritor de foame. Mama
îmi relata cã erau zile în care Iordan, neavând ce mânca, bea sifon,
crezând cã-i poate umple stomacul... La fereastra mansardei din
Piaþa Kogãlniceanu, unde stãtea atunci – într-un spaþiu parcã din
Hensel ºi Gretel –, tata îi vedea uneori cãmaºa atârnatã la uscat ºi
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ºtia cã Iordan nu va ieºi la o ºuetã în acea zi: altã cãmaºã nu avea.
Mai târziu, odatã cu destinderea, ºi-a scos cãrþile – pentru noi,

de o atât de largã respiraþie, liberã, chiar curajoasã pentru acele
vremuri – despre grafica americanã ºi filmul western, despre pictura
sud-americanã ºi despre inocenþa fãrã graniþe a omului. Rezistenþa
prin culturã? I s-ar potrivi – dacã sintagma n-ar fi fost cam uzatã ºi
abuzatã, uneori în ritmul bubuitor al pumnilor bãtuþi în piept. De
reþinut cã acest om, care n-a vrut sã aibã ºi n-a avut nimic de-a face
cu comunismul ºi care a oferit generaþiilor de tineri, mai mult sau
mai puþin îndoctrinate, rare mostre ale culturii occidentale libere,
neînregimentate, acest om putea sã-mi spunã, în anii ’90 – aº zice
iarãºi cu curaj, datã fiind noua mantrã a intelighenþiei care se respectã
– cã „un intelectual nu poate sã nu fie de stânga“. Fraza era, desigur,
într-o mai mare mãsurã metaforicã decât ideologicã în contextul
discuþiei noastre, ce se referea la misiunea altruistã, de compasiune
socialã, a intelectualului, aºa cum o vedea Iordan – ºi cum a înþeles
sã ºi-o ºi asume. Iatã, pânã la urmã, încã un exemplu ce ar trebui sã
tempereze puþin zgomotosul monopol revendicat de dreapta
postdecembristã asupra anticomunismului...

Acuzat – explicit sau mai subtil, dar cam din aceeaºi direcþie
– de a fi un „jidovit“ pentru „vina“ de a se fi solidarizat, atat în
public, cât ºi personal, cu evrei supuºi tirului antisemit, Iordan a
fost un „bun creºtin“, de-o puritate rarã, în cea mai autenticã
tradiþie autohtonã; se simþea asta în cãldura conversaþiei lui, în
picãturile de þuicã vãrsate pentru prietenii de-o viaþã ºi de orice
neam – care i se tot duceau în ultimii ani, în modestia sa materialã,
în Balada sa pentru vechiul drum – o nobleþe româneascã ruralã
de vocaþie universalã – un Istrati ajuns, la sfârºit de secol, martor
amar la tranziþia satului-matrice cãtre suburbia-manelistã.

Aº propune, de fapt, o altã cheie în citirea acestor aparente
contraste biografice ale prietenului nostru: nu cred cã a fost vorba
atât despre devenirile lui, cât despre cele ale istoriei... Iordan a
fost un caz rar de egalitate cu el însuºi. Îl vãd în postura prinþului
Cenuºãresei, cu condurul în mânã, condurul de cristal al uma-
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nismului, încercându-l, la diferite cotituri ale istoriei, pe diverse
sisteme – liberalismul european pãrându-i parcã mai des cã posedã
cea mai apropiatã mãsurã. Nu ºtiu dacã a reuºit sã-l încalþe vreodatã,
dar asta-i altã poveste…

N-a fost Iordan un evanghelist al corectitudinii politice în
sensul dogmatic al sintagmei, l-au îngrijorat însã mult în anii
ãºtia, cum ne spunea ºi la ultima întâlnire, derapajele politicii
externe americane, extrapolarea reþetei economiei de piaþã pânã
la strãpungerea ultimelor plase de siguranþã socialã, disproporþio-
natele rãbufniri locale anti-multiculturaliste... Dacã mi se pãrea
uneori cã exagera în suspiciunile lui „conspiraþioniste“, îl asemãn
acum, la capãt de drum, unui bun seismograf: ca-n jocul lui Geo
Bogza, fidel ca Malraux, înregistrând cu acuitate tremurele de
rãu augur care, lãsate sã se amplifice necontrolat, au dus în secolul
abia trecut – nicidecum îngropat – la ideologiile pistolului ºi
cârligelor de abator, ale Piteºtilor, turnãtoriilor ºi Rahovei 39.
Un seismograf care a demonstrat – a câta oarã – cã pentru aceste
ideologii, semnalizatoarele de direcþie stânga-dreapta au fost
deseori doar niºte butoane de jucãrie sub degetele unor brute,
direcþia lor nefiind în realitate decât una: spre neagra fundãtura
a spiritului uman – coºmarul totalitar.

Parcã îl vãd la noi, în fotoliul din sufragerie – odinioarã al
bunicului, Papa Vasile – cu pantalonii lui totdeauna puþin prea scurþi,
dominator, ºarmant, puþin mucalit, înfierbântat niþeluº de pãhãrelul
de vodcã, dar încântat de o bunã ºuetã, înecându-se într-un râs scrâºnit
la vederea ge-nialei caricaturi a lui Ceauºescu fãcutã de Tomaziu –
pe care tata tocmai o adusese de la Paris… Apoi, aducându-ºi poate
aminte cã la noi pereþii aveau probabil urechi, ca din senin,
scandalizat: „mãi Babule, cum poþi tu sã þii cu Steaua...“, treceri
puþin suprarealiste – în ton cu vreun Urmuz sau Gherasim Luca,
Gellu Naum sau Tzara, tomuri rare adunate cu pasiune de Babu de
prin anticariate postbelice, din care el ºi Iordan îºi citau cu deliciu.

Îl vãd la întâlnirile conspirative din diverse bodegi unde-i
înmâna scrisori de dus prietenilor sãi sud- sau nord-americani
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amicului meu columbian Julio, care putea sã iasã uºor din carcera
ceauºistã ºi nu era percheziþionat, sau ulterior, dupã asasinarea
tatei, ºi dupã ce-am plecat, când îmi dãdea mesajele sau cãrþile
nelipsite pentru alþi ºi alþi prieteni ai sãi – Norman Manea, Katherine
Verdery, Sanda Golopenþia, universitari, pictori din Lumea Nouã...

Îl vãd acum – în repezi secvenþe ca spulberate de vânt,
preocupat de carierele celor doi nepoþi ai sãi – cãrora li s-a dedicat
ca un bun tatã… Jucând volei cu aplomb – în poveºtile tatei, trecând
Dunãrea înot cu el ºi cu Camillo… Driblând coþcar bolile care-l tot
vizitaserã mai an – „mãi Andrei, trebuie sã lãsãm ceva… nu putem
sã-i lãsãm pe ãºtia sã transforme sufletul omenesc“… dar el, el l-a
transformat, vezi bine, l-a fãcut un pic mai cald, un pic mai inocent…

ªi apoi, dintr-o datã – acea searã din aprilie, când un alt
prieten apropiat al sãu, C. Stãnescu, m-a condus de la staþia de
metrou Titan pânã la apartamentul lui Iordan din Nicolae
Grigorescu – fost Sãlãjan – 18, blocul B3 bis… Nu fusesem
niciodatã, într-o viaþã, la el: trãia atât de modest, încât prefera
totdeauna sã vinã el la noi… Însã iatã, acum nu-ºi mai putea
proteja frugala intimitate… Strâns sub pãturã, în pijamaua fãrã
elastic, cu un ºnur ce pãrea mai mult o sfoarã, pijama prea largã
acum pentru trupul firav, ce încã se cabra, cu ºtiinþa vechiului
trãgãtor, sã mai trimitã o datã moartea peste fileu…

Mi-a vorbit imediat de planul sãu pentru un al doilea volum –
ultim – al Cãrþii prietenilor mei, dedicat tocmai gãlãþenilor lui de-o
viaþã – Camillo ºi Babu, ºi „profesorului meu de prietenie
Solomonicã, a cãrui familie pierise la Auschwitz… nu portrete
adaptate la cerinþele zilei… ci portrete umane, asa cum au fost“…
Dupã o pauzã, puþin visãtor (posturã destul de necaracteristicã pentru
Iordan): „mãi, eram trei copilandri…“ ºi, din nou cu tonul lui obiºnuit,
voluntar, doar mai stins: „am aproape tot materialul, doar sã-l pun
în ordine ºi sã-i adaug un fir, un liant… ne vor aºtepta, sunt sigur…
mãi bãiat, nu cred cã sufletul e aer, e pãmânt… cã un Beethoven, un
Da Vinci au apãrut aºa, din nimic… da, ne vor aºtepta, spunându-ne:
grabiþi-vã, idioþilor…“. I-am sugerat cã ar putea sã se înregistreze,
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sã începem chiar atunci, aveam un reportofon la mine… „Nu,
dragule, eu nu pot aºa, trebuie sã scriu, sã mã gândesc, acum nu am
energia nici sã mã aºez la masã… Poate am sã-i rog pe niºte tineri
prieteni de-ai mei, ziariºti, sã mã ajute… Dar mai bine la varã, spui
cã vii în iunie – atunci o sã mã simt mai bine… Îmi spui ºi tu ce-þi
aminteºti – de la Camillo trebuie sã fi rãmas multe scrisori, vii cu
marfa-n gurã, sã reunim firele…“. Da, voi reveni cu siguranþã în
iunie sau iulie… „Da, bãiat, chiar mai bine în iulie, sã am mai mult
timp, tratamentul ãsta de la Vasile (Igna, n.m., editorul, poetul si
minunatul sau prieten) e un miracol – pânã atunci mã pun pe
picioare…. O sã fie ºi mai cald… Îngere, dã-mi timpul de care am
nevoie… trebuie sã punem ceva în epilog…“

 A doua zi vorbeam cu Maria Marian – editoarea sa fidelã,
sufletul cald, prietenul sãritor, care i-a fost alãturi pânã la capãt –,
care îmi spunea cã în aceeaºi searã Iordan îi dictase la telefon planul
volumului doi al Cãrþii prietenilor mei… Mi-a confirmat ºi celãlalt
plan major al lui, reeditarea Antologiei inocenþei – ºi aici materia
primã era deja adunatã: o ediþie încã mult mai vastã – ºi feericã –
decât cea din ’72… Iordan ne-a vorbit cu entuziasm de ea („omul –
copil etern…“), ca ºi de un plan mai îndepãrtat, despre literatura
SF, când îl vizitam din nou, cu Gina, peste câteva zile… Era în
vervã, credea în aceste planuri, chiar dacã mersul pânã la baie îl
aducea au bout de soufle: „Da, tovarãºi, nu acceptãm!…“

Mã pornisem sã-i scriu Ginei primele gânduri care mi-au
venit dupã ce-am aflat de plecarea lui Iordan în lumea lui Baltazar
– dar iatã cã m-am ambalat… Mã întrebase de ce tac, ºi într-ade-
vãr, ce se putea spune… ªtiusem cu toþii care-i erau ºansele, de
fapt le ºtiuse ºi el, dar sperasem ºi noi, tot cu el; ne pãcãlise cu
optimismul sãu... Acum însã, iatã, stau ºi mi-l evoc pe unchiul
Iordan – de când l-am cunoscut cu ochii fragezi ºi speriaþi de
copil, de când la cinci ani i-am fãcut prima poezie, care începea
cu „de pildã Iordan / dar ãla-i dat cu detexan“, ºi pânã i-am spus,
la despãrþire, în seara aceea din fostul Sãlãjan, neºtiind sã îngaim
altceva, „Iordan, te iubesc… foarte tare…“, pentru ca el sã-mi
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rãspundã stins, poate puþin atins, în orice caz c-un zâmbet
îngãduitor pentru stângãcia mea, „Dragule bãiat…“ – ºi mi-am
dat seama cã sunt atât de multe de spus. ªi care ar merita odatã
puse pe niºte foi ºi încredinþate, vorba lui Sebastian, reamintitã
de Iordan însuºi, ºi acelui „om tânãr, care le va primi cu bunã-
credinþã ºi le va citi aºa cum ar sta de vorbã cu el însuºi“…

 *   *   *

Era târziu în toamna neagrã a lui ’85. Tata fusese arestat în
septembrie, pe 21. Nu ni se spusese motivul, dar dupã ce fusese
anchetat aproapte tot anul în legãturã cu jurnalul, cu scrisorile la
Europa Liberã etc. – lumea ºtia. ªi se ºtia ºi ce mai vroiau sã afle de
la el: evident, despre prieteni. Iordan era unul dintre cei vizaþi,
bineînþeles – i-o spusese chiar tata când mai era încã liber. Iordan îi
rãmãsese aproape – nici gând sã-l evite, cum li se întâmplaserã, cu
tristeþe o spun, unora din-tre ei. Acum, în acel sfârºit de noiembrie
îngheþat, imediat dupã uciderea ta-tei, prin ninsoarea rebelã, scrâºnitã
– tot el era printre primii care ne vizitau (alãturi de celãlalt frate de
suflet al nostru, Sorin Vieru), venind din Balta Albã cu troleibuzele,
ºi mai exasperante acum pe viscol, trecând înfrigurat pe lângã maºina
Securitãþii, parcatã permanent în acea vreme, poate demonstrativ,
în faþa scãrii blocului nostru din Drumul Taberei. Venea neaºteptat
– nici nu se putea altfel, telefonul ne era tãiat, se aºeza, ca pe vremuri,
dar mai tãcut – ce puteam oare vorbi atunci? – în fotoliul lui Papa
Vasile, ºi pe întuneric – electricitatea se rãrise ºi mai mult cu ninsoarea
– Iordan stropea câteva picãturi din pãhãrelul de vodcã pe covor,
pentru Babu. Nu-i vedeam bine faþa, dar îi auzeam lacrimile în vocea
sugrumatã. Mama îl cãina – gesticulând uºor cãtre maºina de-afarã
– „of, Iordane, cum te-ai pornit tu tocmai pânã aici, pe vremea asta,
ai sã rãceºti…“, iar el, delicat, cum îi era firea, sã nu ne-ndatoreze
prea tare: „Dragilor, nu-i nimic, oricum aveam ceva treaba pe-aici…“

Andrei Ursu (iunie 2006)


