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1.

Plutonul era gata, el în faŃa plutonului, cu mâinile sucite la
şale. Cineva a încercat să-l lege la ochi, a refuzat: mai voia să
vadă. Prima comandă fiind rostită, gurile puştilor se îndreptară
spre el; era mirat că nu simŃea nimic.
Deodată, tropotul infernal al unei căruŃe în goană pe
caldarâm: ambasadorul francez, în frac, la patru ace, cu jobenul
pe cap şi, oblic, pe piept, eşarfa tricoloră, sări jos şi se repezi
spre locul execuŃiei. Cu gesturi iuŃi de parcă ar fi vrut s-o sfâşie,
desfăcu o pânză, expunând vederii culorile FranŃei. Veni spre el,
îl înfăşură matern în steag, şi, bărbăteşte, îşi despuie pieptul:
– Au nom de la France! O picătură de sânge dacă va curge din
acest om, praful s-alege de Moscova!
SoldaŃii, derutaŃi, lăsară puştile-n jos, ambasadorul îl luă de
braŃ şi-l duse la căruŃă; pastorul Anselme aştepta cu hăŃurile-n
mâini. Caii au rupt-o la fugă, el, scuturat de drum, s-a lăsat în
genunchi; tricolorul îi flutura, mantie, pe umeri.
...Uimit că se trezea din nou, după ce fusese deşteptat de soldaŃi
şi de preotul cu faŃa nemişcată, a deschis ochii. Treaz, era tot
prizonier, legat la mâini.
Chestia cu steagul fusese un vis: citise mai demult o broşură cu
un marinar din părŃile Rusiei, vagabond prin lume. Acesta,
nimerind într-o dandana cu arme în Cuba, din faŃa plutonului gata
să-i aplice „muerte” prin „archebusare” fusese scăpat de consulul
Statelor Unite la Havana: îl acoperise cu steagul salvator (deşi era
supus al łarului), pentru că se declarase american, tocmai când,
pe mare, în raza vizuală a archebuzelor, patrula o navă de război
cu stele la catarg.
Şi el ar fi avut la cine să apeleze: mătuşa, contesă, trăia la Paris,
ar fi putut interveni prin ambasadă; fratele unui bun prieten era
reprezentantul României la Londra; directorul spitalului, Ivaşcu,
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era la cataramă cu boierul din P., ale cărui relaŃii, graŃie
comerŃului cu grâne şi brânzeturi, se întindeau în toată Europa.
Mai erau elveŃienii din Şabag, pastorul Anselme şi ceilalŃi, gata
oricând să ajute prin consulatul lor un năpăstuit. Cu toate astea,
ştia că pentru el nimeni nu va desfăşura nici un steag: era singur
şi din vârfurile degetelor îi picura sudoarea.
Suspină:
– N-am apucat să zic decât Bonjour, Messieurs... Pentru asta?
Pentru bonjour să vrea să mă-mpuşte?
Venise pe la miezul nopŃii, joi spre vineri, cu trenul, de la
Cetatea Albă. Se-ntorcea de la nişte prieteni din Şabag.
Compartimentul era gol. N-apucase decât s-aŃipească puŃin, citise
ziare vechi, uitate în plasa de bagaje. La sfârşit de iunie, în anul
încă de graŃie ’40, acolo, la nările Rusiei, era răcoare. Însă
războiul fierbea. Ziarele debordau de emoŃii patriotice şi de
apeluri la unire. „Armata este scutul unei Ńări”, se spunea;
principala problemă a vieŃii noastre este „înfrăŃirea dinăuntru”.
O gazetă publicase nu de mult „Cele zece porunci date românilor
de către regele lor”, însoŃite de maxima „Străin de Ńară este
oricare nu ascultă de poruncile regelui ei”:
„Nu propăvăduiŃi schimbarea rânduelii de temelie a łării”; „Nu
propăvăduiŃi împărŃirea averii altora”; „Nu propăvăduiŃi scutirea
de dări”; „Nu propăvăduiŃi lupta unora împotriva altora”... „ToŃi
românii trebuie să vibreze de un singur sentiment că sunt români
şi să fie gata să apere cu orice jertfă tot ce este românesc pe
aceste plaiuri”, spunea în altă parte un ministru. „Dorim pacea,
vrem doar să ne păstrăm intacte hotarele şi libertatea”, dar ne
vom bate, „dacă va fi cazul”, „cu arme călite în flacăra dragostei
adânci...” „România nu va vărsa nici un strop de sânge ca să ia
dintr-al altora măcar atâta pământ cât adună laolaltă un pumn de
furnici/.../dar la nevoie, o vei vedea ridicând oŃelul plugului din
brazdă şi îndreptând tăişul lui spre vrăjmaşi, vom plesni peste
frunte cu oŃel şi cu oase din morminte pe cei cari s-ar năpusti din
sfânt senin asupra noastră...”
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Ochii obosiŃi i se opreau pe ştirile sinistre din pagina a doua:
sinucideri multe... Şi tâlhării... Adormise în gând cu ultima frază
din discursul rostit de un general: „Voi apăra până la ultima
picătură de sânge Basarabia!”
De la gară, trecuse pe la o mătuşă, dormise un somn scurt şi pe
la opt dimineaŃa era în staŃia de autobuz, cu pardesiul pe braŃ.
Dinspre centru se auzea vuiet; manifestaŃie n-avea cum să fie,
trecuseră sărbătorile, şi 1 Mai, sub deviza „Muncă şi Voie Bună”
(„Freude und Arbeit”), şi 10 Mai, încheiat târziu, cu o retragere
cu torŃe. N-avea nici timp, nici chef să se ducă să vadă de ce atâta
zgomot; de copil rămăsese cu oroare de mulŃime, se pierduse
odată în învălmăşeală, la o procesiune religioasă, la un hram sau
o mare sărbătoare.
Deodată, dinspre Costiujeni se iviseră în goana cailor trăsuri şi
căruŃe. O domnişoară doctor îi făcea semne şi îi striga ceva. Apoi
a trecut şi autobuzul, înspre oraş, plin până la refuz. Nu-i nimic,
şi-a spus, odată ajuns la spital avea să se lămurească. Dovadă că
nu se-ntâmplase nimic, autobuzul spre Costiujeni a sosit. Când să
pună piciorul pe scară, un bătrân în surtuc (tocmai trecea cu o
găleată goală) l-a tras de mânecă:
– Nu te duce acolo... La gară du-te...
Ce să fi căutat la gară? De-abia venise.
S-a urcat în autobuzul gol, şoferul a-ntors capul şi l-a salutat ca
de obicei. Tot drumul, nimic neobişnuit, doar când să intre-n
spital, portarul, ieşit din gheretă, s-a proptit pe picioare şi l-a
privit de sus, cu ură. „O fi băut”, s-a gândit, şi într-adevăr, Vasea
era bine aburit, dar şi cu o aroganŃă pe care nu i-o mai văzuse.
Din biroul administraŃiei răzbeau glasuri necunoscute. Venit
de-afară, i se păruseră toŃi umbre, îi identificase greu: fochistul,
omul de serviciu (nu-l ştia după familie) şi magazionerul. ToŃi
trei se ridicaseră în picioare ca la apariŃia ofiŃerului, apoi,
revenindu-şi, se lăsară mai bine pe scaunele cu spătar. ł. i-a
salutat zâmbitor şi s-a aşezat în capul mesei.
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Spre surprinderea lui, în loc să-i răspundă după cuviinŃă, cei
salutaŃi săriră, roşii ca focul, în picioare şi-l certară:
– Ce-ai spus? Bonjur? Ne-njuri?
S-a pomenit, din senin, arestat. L-au încuiat în camera de-alături
de birou, „până or veni să-l ridice”. Nu le era însă limpede nici
lor cine trebuia să vină, în mâinile cui să predea prizonierul.
Trăgând atunci cu urechea la ce se vorbea alături, ł. a aflat că
se petrecuse o schimbare epocală: în Chişinău intraseră ruşii.
Vasăzică, trenul cu care se-ntorcea de la Cetatea-Albă gonea
înaintea valului, şi el n-a ştiut nimic! Venea spre Chişinău cu
frontiera pe urmele lui, în timp ce în viile din Şabag intrau
tancurile ruseşti!
În cele din urmă, noii şefi ai spitalului, „Comitetul împlinitor”,
îl lăsară să plece: nu ştiau unde să-l ducă, iar în birou îi încurca.
După câteva zile, a aflat că unul din ei s-a spânzurat. CeilalŃi au
fost înlocuiŃi şi au dispărut peste Nistru.

2.
Era sortit să placă tuturor: blând-cavaleresc, trezea în bărbaŃi
ispita politeŃii reciproce; adolescent târziu, femeilor le deştepta
nostalgii; fără nimic ostentativ viril, era preferatul mamelor cu
fete de măritat; bătrânilor le amintea de fiii binecrescuŃi pe care
şi-i doriseră, tinerilor - de fraŃii mai mari, pe care poate nu-i
avuseseră niciodată.
Blond cu ochi albaştri, românilor le semăna a străin, străinilor
le părea de-al lor: nemŃilor - neamŃ, ruşilor - rus; simpatic
francezilor pentru că le vorbea limba, după cum vorbea şi
nemŃeşte şi ruseşte. Cu oricine putea să întreŃină o convorbire,
rostind în general păreri moderate, pe ton natural, de-o modestie
neutră, cu un zâmbet care-i umezea ochii.
Era produsul perfect al unor aşteptări: oricine şi-ar fi putut zări
în el o nostalgie sau o nădejde. BogaŃilor, înfăŃişarea lui (tânăr
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sărac, însă de viitor) le amintea cât erau de bogaŃi şi că puteau fi
generoşi; săracilor, le trezea un soi de mândrie de castă,
simŃindu-l asemenea lor, şi totuşi ideal.
La facultate, la Iaşi, într-o vreme tulbure, când se puteau vedea
de toate culorile (nu demult, nişte studenŃi legionari atacaseră un
profesor şi-i retezaseră urechile cu satârul), reuşea să se poarte ca
bun coleg, în limite normale, cu toŃi, încât grupările presimŃeau în
el un posibil membru, încă indecis, dar oricând convertibil. Nu-i
plăcea violenŃa şi avea puterea de a-şi mobiliza mila, din
solidaritate cu cei fără bani, căci şi în propria familie avea de
toate, şi nobili şi nenobili, şi bogaŃi şi săraci. StudenŃii se adunau
uneori în cămăruŃa unor colege sau la o cârciumă pe jumătate în
pământ, luminată de lămpi cu petrol, şi discutau despre cărŃi şi
evenimente. Aşa aflase, în ultimul timp, despre greve, persecuŃii
şi închisoare, noŃiune pe cât de vagă pentru el atunci, pe atât clară
pentru alŃii. Puşcăria, mijloc de distrugere fizică şi morală, nu era
o invenŃie nouă ci o realitate seculară, experimentată îndelung: cu
ajutorul unor ziduri cât mai groase, cu foişoare de pază, era creat
artificial (uneori în mijlocul unui Ńinut dumnezeiesc, cu dealuri
line şi grădini), un loc de om făcut să nască suferinŃă, prin foame
şi sete, prin întuneric parŃial sau absolut, prin duhoare şi frig, pe
lângă alte chinuri, industrie al cărei obiect e corpul uman, cu
nervii înfloriŃi la suprafaŃa pielii, cu carnea, sângele şi oasele lui.
„Mama era totul pentru mine”, spunea uneori. Când pleca din
Chişinău spre Iaşi, cum linia ferată trecea pe la poalele dealului
Răşcanilor, crucea ei fiind lângă zidul din marginea cimitirului, o
vedea din tren. Parcă-l petrecea, rostind „drum bun”. În anul când
trebuia să intre la liceu, mamei lui i s-a rupt un vas în creier, nu
mai putea vorbi decât prin mişcarea ochilor şi prin semne cu
mâna stângă. Lucru ciudat, inexplicabil şi pentru doctori, nu
putea să spună nici „da”, nici „nu”, dar izbutea să pronunŃe un alt
cuvânt, şi nu unul simplu, monosilabic, ci complicat şi greu... Un
singur cuvânt, unul românesc (deşi mama lui vorbea mai multe
limbi), Ńâşnea din gura ei, aparent fără legătură cu împrejurările
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sau cu întrebarea. Venea în cascade, în rafale, sacadat, repezit,
repetat de foarte multe ori, la infinit: întâmplător, întâmplător,
întâmplător... Ce-o fi vrut să spună? Maică-sa, Sofia, era
poloneză după mamă şi din tată german. FraŃii ei se înrolaseră sub
comanda mareşalului Pilsudsky, să lupte în Polonia împotriva
armatelor roşii; unul a murit în bătălie, celălalt, căzut prizonier, a
fost deportat şi exterminat într-un lagăr din Siberia.
Sora mai mare a mamei, frumoasa Hélène (toată lumea întorcea
capul după ea pe stradă), era căsătorită acum la Paris, dar fusese
măritată mai întâi cu un conte. Mare moşier din BălŃi, însă ahtiat
după femei, băutură şi jocuri de cărŃi, acesta s-a înhăitat cu socrul
lui şi s-au pus pe petreceri. Toată averea familiei a fost astfel
risipită şi a început decăderea care avea să-i ducă la sărăcie.
Tatăl lui, Ştefan ł., se trăgea dintr-o familie de negustori,
români de origine, cu ceainărie pe strada Alexandru cel Bun din
Chişinău. (Tatăl tatălui urcase cu greu treptele negustoriei,
învăŃând de la cei ajunşi, căci pe strada centrală, zisă şi „strada de
aur”, erau de toate soiurile, evrei, armeni, greci, români, de la cei
mai bogaŃi până la ultimii, neguŃătorii ambulanŃi de bragă, mere
murate şi scrumbii.) A răzbit prin el însuşi. A terminat liceul
militar şi şcoala de ofiŃeri. Ar fi fost în mod cert înnobilat:
conform sistemului Ńarist, ofiŃerii superiori intrau în rândurile
nobilimii. Însă revoluŃia din 1917 îi răpise rangul; cavaler al unui
ordin desfiinŃat, rămăsese simplu ofiŃer. Pe frontul din CarpaŃi, în
vreme ce alŃii dezertau, Ştefan ł. a fost înaintat colonel, decorat
„pentru fapte de vitejie personală”, după cum glăsuia decretul, şi
a murit la Oituz, în august 1917, în trecătoarea de la picioarele
munŃilor Nemira. La conacul unei rude, a trăit până târziu
Viteazul, armăsarul lui, un trăpaş negru corb, mărturie vie că
eroul existase. Iar el s-a mai jucat o vreme cu chipiul tatălui şi cu
epoleŃii de gală, din care deşira pe ascuns firele aurite.
Nici tatăl, nici mama lui nu erau bogaŃi, totuşi, la început, au
trăit în îndestulare. La ei acasă, la Tighina, aveau pian şi se făcea
muzică, Chopin, Ceaikovsky, sonate de Beethoven, romanŃe la
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modă. Pe o măsuŃă de mahon, era gramofonul cu pâlnie albastră.
În odaia lui de copil, covorul de pe perete reprezenta o bătaie cu
flori, iar patul avea tăblii pictate, cu cai şi călăreŃi, lacuri şi
lebede. Dar cel mai mult îl impresiona colŃul unde maică-sa avea
o întreagă biserică, icoane de argint, unele aurite, Sf. Vasile, Sf.
Dumitru, Sf. Gheorghe (patronul lui), Cina cea de taină,
Coborârea de pe Cruce, cu mănunchiuri de busuioc şi lumânări de
Paşti; acolo, candela ardea fără-ncetare şi o vedea pe maică-sa în
genunchi, la icoanele moştenite de la mama şi de la bunica ei,
rugându-se să-i vină soŃul sănătos acasă.
După moartea tatălui, a început vânzarea lucrurilor. Fotoliile de
pluş verde cu „amprente” au ajuns la nişte cunoscuŃi, le vedea cu
tristeŃe când mergeau în vizită. Mobilele, oglinzile şi pianul s-au
răspândit cine ştie pe unde, iar ei s-au mutat din Tighina la
Chişinău, într-o căsuŃă din fundul curŃii, la Azilul Invalizilor de
Război, unde maică-sa primise slujba de gospodină.
Era o curte mare, invalizii mişunau într-un vacarm de zgomote
şi sunete; fiecare învăŃa câte o meserie: cizmar, croitor, tâmplar,
ori să cânte la un instrument muzical pentru fanfară: bas,
contrabas, trompetă, tobe mari şi mici, talgere, tromboane...
Dincolo de zidul despărŃitor, înalt, era ManutanŃa: de dimineaŃa
până seara, cu pauză la prânz, se numărau „efecte militare” cu
miile, cu zecile de mii. Bocanci, pantaloni, cizme, mantale,
chipie, moletiere, centuri, vestoane, numărate în gura mare, de
două ori, cifra strigată de cel care le preda fiind repetată de acela
care le lua în primire. A învăŃat astfel să numere de la unu la zeci
de mii.. Din cauza zidului, nu putea să-i vadă nici pe cei care
numărau, nici cum arătau lucrurile numărate. Ştia cum se numeau
componentele echipamentului militar, însă erau doar sunete
goale. De câte ori întâlnea un soldat, încerca să le identifice pe el.
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3.
Ninşi de pleavă pe păr, pe gene, pe sprâncene, robotind desculŃi
în jurul vânturătorii de grâu, aşa i-a găsit tante Hélène de V. când
a sosit alertată de la Paris. „Orfanul de războiu”, adică el, fusese
împroprietărit într-o comună din judeŃul Cahul, şi se mutaseră cu
totul la Ńară. Îşi cumpăraseră o căruŃă şi doi cai, din cei vânduŃi de
regimente la reformă, încercând să trăiască din munca
pământului. Fiică a unui farmacist înstărit, femeie care strălucise
la baluri, trăită fără griji, maică-sa lucra acum la câmp, cot la cot
cu Ńărăncile, creştea păsări, hrănea porcii.
Desigur, aveau rude bogate, atât din neamul ł., cât şi din
familia mamei. (Pe unchiul Petrache, parcă-l vedea: mustăŃi,
barbişon, umbla prin casă în pantaloni cu dungi, cămaşă scrobită
la guler şi manşete, cu papion negru şi butoni de aur, pe vesta
neagră îi şerpuia un lanŃ gros de aur cu breloc, de care era prins
ceasul Longines, pitit în buzunarul din stânga. Mergea târşind
papucii, se oprea, scotea ceasul, deschidea capacul şi rostea cu
satisfacŃie ora, deşi nu-l întrebase nimeni. Nu demult, unchiul
Petrache murise, după un ospăŃ copios, la nunta unei nepoate.
Lui, nu i-a lăsat nimic, iar ceilalŃi nici măcar nu s-au gândit să-i
trimită bani de drum, să vină la înmormântare. Mai era şi unchiul
Wladimir, care încă trăia; fost militar, invalid de război, pe urmă
licenŃiat în Drept, îşi deschisese un cabinet de avocatură, şi acum
se zvonea că făcea parte din completele de judecată la Tribunalul
Militar, unde erau judecaŃi comuniştii.) Ar fi avut la cine să
apeleze, dar maică-sa n-a vrut să le ceară. S-a luptat singură, până
au lăsat-o puterile.
Tante Hélène era căsătorită cu un cubanez putred de bogat, cu
sonde de petrol şi plantaŃii de trestie de zahăr, Adam Z. Cu
ajutorul ei, s-au mutat din nou la oraş, într-un apartament de trei
camere (mai târziu, când n-au mai putut plăti chiria, au fost
coborâŃi într-o cameră la subsol). El, după ce făcuse primele clase
la şcoala din sat, s-a înscris la Liceul Real din Chişinău, cu bursă
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permanentă, ca fiu de erou. A căpătat o uniformă de licean
„realist” din stofa cea mai fină, i s-au cumpărat ghete asortate,
şapcă, lenjerie, pălării, mănuşi, încât nu mai avea unde le pune.
Înainte de plecare, tante Hélène i-a promis că-i va trimite bani
lunar, dar nu reuşea întotdeauna: îi plăcea hazardul, era o
pătimaşă jucătoare la cursele de cai şi pierdea de multe ori.
Înainte de a pleca, „unchiul Adam” îi lăsase câteva rânduri de
haine, cămăşi, cravate, pantofi de tot felul (se potriveau la
măsuri) şi multe poveşti despre Cuba, despre Havana şi cât de
minunată este acolo marea.
Îşi amintea limpede clădirea rece, internatul cu coridoare lungi,
cărŃile lui Fenimore Cooper, citite pe-ascuns, balurile de
binefacere... Liceul Real, ce clădire impunătoare, ce adiere de
bucate alese venea de la bucătărie când se gătea meniul special
pentru director! În prima zi de şcoală, la prima lecŃie, părintele
Trofim ce frumos le-a vorbit, îndemnându-i să se iubească unii pe
alŃii, iar când vor primi, în funcŃie de răspunsuri, note diferite, să
nu rabde în suflet păcatul invidiei, nici ispita trufiei.
Şi ce frumos era oraşul pe-atunci ! În centru, cele două grădini
publice, una „de stat”, cealaltă de plimbare, cu arbori bătrâni şi
straturi de flori… În fiecare seară, de pe la şapte, grădinile se
umpleau de studenŃi, domnişoare, ieşiŃi la promenadă, veseli,
plini de viaŃă, frumoşi, păduri de ofiŃeri tineri, sublocotenenŃi,
căpitani, însoŃind fete fermecătoare, ele în alb vara ori în stofe
înflorate, cu pălării şi coafuri înalte, ei în dolmane de diferite
culori în funcŃie de armă, cu borduri negre de astrahan. Spre
seară, lucrurile se lămureau, unii intrau în restaurante, alŃii în
cafenele ori cofetării, toate prea scumpe pentru un bursier de la
Liceul Real, dar cu preŃuri de nimica pentru ofiŃerime, care
acapara astfel majoritatea fetelor. Îi invidia atât pentru uniformă,
care-i plăcea încă din copilărie, cât şi pentru buzunarele doldora,
şi se gândea să urmeze, în amintirea tatălui lui, o şcoală militară.
Unii dintre colegi ieşeau seara pe fereastra internatului (se
dădea stingerea la ora nouă), săreau gardul cu Ńepi de fier şi
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fugeau fie la vreo bodegă din apropiere, fie la o fată ori la o
petrecere. El, sâmbăta seara, pleca oficial, cu bilet de voie de la
pedagog, cu obligaŃia de a se întoarce la zece, cu biletul semnat
de gazda la care fusese. Pe muzica unui patefon „His Master’s
Voice”, învăŃau unii de la alŃii să danseze; unul, care deprinsese
valsul începând de la sobă, nu mai putea, spre distracŃia celorlalŃi,
să valseze cu pornire din alt punct.
Pe de altă parte, începuseră şi în liceu discuŃiile politice, chiar şi
între profesori şi elevi. Unii Ńineau cu legionarii, alŃii trăgeau spre
partea opusă, în special un elev, foarte înalt, cu părul zburlit,
poreclit „TroŃki”, despre care se spunea că avea „idei bolşevice”.
El unul se Ńinea în echilibru, la mijloc. În agitaŃia din jur, se
poate spune că era cuminte. Şi totuşi, în ultima clasă, i s-a
suprimat bursa de orfan, din cauza unor economii bugetare.
După bacalaureat, s-a trezit „în aer”. Fără nici un sprijin. Şi nu
numai el, ci şi alŃi colegi: până atunci fuseseră liceeni, deodată nu
mai ştiau ce sunt şi ce aveau să devină. În aşteptarea clarificării, a
plecat cu câŃiva prieteni la mare, la Sergheevca, unde o rudă a
unuia avea o vilă: cu trenul până la Cetatea Albă, şi de-acolo pe
jos, doi-trei kilometri.
A fost o vară splendidă, cu mlădierile „kosei” dintre mare şi
liman, cu înot în marea limpede, cu ape verzui. Într-o zi, s-a trezit
dincolo de geamanduri, complet singur. Zgomotul plajei încetase,
în jos picioarele nu mai găseau pământ, iar peste cap îi veneau
valurile. S-a întors cu spatele spre mare, dar Ńărmul parcă
se-ndepărta, iar forŃa mării îl sorbea înapoi. De-atunci n-a mai
depăşit niciodată linia geamandurilor.
În toamnă, a intrat la Facultatea de Medicină din Iaşi pe baza
notelor bune din liceu. Material, rezista cu ajutorul plicurilor cu
„value déclarée” trimise de tante Hélène, plus o sumă fixă lunară
de la unchiul Wladimir. A învăŃat pe rupte anatomie şi osteologie,
să nu piardă examenele eliminatorii, şi a rezistat eroic la disecŃii.
Pe strada Carol, era mereu un du-te vino studenŃesc; pe panta
abruptă, cei care veneau la vale spre oraş păreau să descindă în
13

creştetele celor care urcau spre cămin. Pe-acolo a zărit-o prima
dată, într-o iarnă, îmbrăcată într-o scurtă cu guler de astrahan gri,
la fel cu căciuliŃa de pe cap: se bătea cu zăpadă şi râdea. Era
colegă cu el, dar, la scurt timp, făcându-i-se rău în timpul
disecŃiilor, a renunŃat la medicină şi a trecut la Geografie. S-au
întâlnit apoi la pensiunea „Lauer”, la prânz, în vacarmul
discuŃiilor politice „pro” şi „contra” Germaniei. Seara, se plimbau
până târziu pe „Carol”, spre Copou, dansau la „Corso” (dar numai
când se golea localul), mergeau la cinema „Trianon” sau „Sidoli”,
la filme cu Froufrou. O conducea la gazdă şi, înainte de a se
despărŃi, stăteau unul lângă altul pe trepte, fără să vorbească de
dragoste şi fără să-şi facă jurăminte. Uneori îi venea s-o
îmbrăŃişeze, să-i spună că o iubeşte, dar totul rămânea în gând, nu
îndrăznea s-o atingă, ca şi cum s-ar fi temut să n-o pângărească.
Cel mai mult îi plăceau ochii ei (verzi, plini de lumini jucăuşe,
străluceau şi mai tare când râdea) şi mersul: parcă nu călca pe
pământ. Într-o seară, ea i-a spus pe neaşteptate: „Ştii, eu nu pot
trăi fără tine!” El s-a apucat să-i explice sfătos, ca unui copil, câte
mai aveau de sfârşit, de aranjat, până să poată fi împreună.
Întâmplarea a făcut să afle apoi de la un coleg că idolul lui
intangibil săruta foarte bine şi avea un corp plăcut la palpat. Nu
putea să uite faŃa ei tristă, la ultimul bal (când el purtase prima
oară smokingul, cămaşa albă şi papionul de la oncle Adam), după
care s-au despărŃit, şi el a rămas privind-o cum se-ndepărta pe
lângă statuia lui Cuza.
Tot ce învăŃase încă de mic îi intrase adânc în minte:
întâmplările, poveştile din clasele primare despre iubirea dintre
stăpâni şi slugi, fiecare mulŃumindu-se, în decenŃă şi-n bună
înŃelegere, cu ce i-a dat Dumnezeu. Dar când privea în jur, totul i
se părea acum inutil. I se spusese la şcoală: când cineva te
loveşte, nu-i răspunde, potoleşte-Ńi mânia, aşteaptă momentul
pentru împăcare, fă tu primul pas, arată-i că nu eşti supărat,
dimpotrivă, fă-i un dar, să vadă că nu-i porŃi pică. Şi iată că
slugile rup pozele din cartea de citire, sfâşie raiul zugrăvit în roz:
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„Ieşi afară din camerele mari, să intru eu, scoală-te să mă culc în
patul moale, ridică-te să m-aşez la masa plină!” Autoarele
poveştilor trandafirii au fost siluite. De multe ori se întrebase cum
au ajuns mujicii să taie şi să spânzure, cum devenise fiară
blândul, naivul popor, pe care doamnele se străduiseră să-l
lumineze, împărŃind uneori cu el de bună voie sărăcia? Era un
mister pe care nu izbutise să-l dezlege, o temă de discuŃie, după
masă, la cafea, pe balcon, în adierea petuniilor din grădină.
Pe-atunci, avea sufletul generos al tinereŃii şi auzea printre cei de
vârsta lui tot felul de idei, împletite cu istorii despre viaŃa pe
celălalt mal al Nistrului, unde (se zicea) bolşevicii, ca să ia ochii
lumii, înjghebaseră o privelişte Potemkin, înşiruire de imagini
înfloritoare, cum şi feld-mareşalul populase Ucraina şi Crimeea
cu sate-fantomă, ca să înşele ochii Ecaterinei a II-a.

4.
Acum, căzuse şi el, întâmplător, sub puterea bolşevică. Zilele nu
i se deosebeau, ajunsese să-şi facă din asta o grijă, nu cumva să
s-abată nici cât un fir de păr de la tiparul care-l ajutase să
supravieŃuiască ieri şi alaltăieri, într-un lung şir de zile egale, de
care-şi amintea ca de o zidire, examinându-le minuŃios şi
proiectându-le spre mâine. Tot ce se dovedise salvator trebuia
repetat, ca o formulă binefăcătoare; nu trăia, respecta un
ceremonial, o magie, datorită căreia continua să respire. Seara,
aşa cum la internat îşi revizuia în gând, înainte de rugăciune,
faptele bune şi rele de peste zi, acum îşi revedea filmul, de la
sculare până la stingerea lămpii, verificând dacă trăise conform
cu tiparul, dacă nu cumva uitase vreun gest, vreo mişcare, vreo
vorbă. Şi de câte ori descoperea omisiuni sau schimbări, se speria
ca de-o eroare fatală şi promitea că zvâcnirea care-i modificase
programul n-are să se mai repete.
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Se trezea înainte de şase; fără să deschidă ochii, intra într-o
alertă care avea să dureze până la căderea, noaptea, în primul vis.
„Ce am de făcut? îşi spunea după trezire. Şi numaidecât, faptele,
în uşor decalaj cu gândul, începeau să se-nşiruie, mereu la fel,
liniştitor. Săpunul mutat din greşeală în partea stângă a mesuŃei
cu ligheanul îl făcea să tresară îngânând „Doamne fereşte!” şi, cu
senzaŃia că făptuise fără voie un păcat, îl trecea iute în dreapta, la
îndemână. Pe şervetul întins întotdeauna pe acelaşi colŃ de masă,
punea pe-o farfurioară puŃin ciobită cana de ceai şi felia de pâine:
aşa făcuse mereu, de când scăpase. Înainte de a ieşi din cameră,
mai arunca o privire în urmă: patul strâns cu meticulozitate,
pătura fără cută, papucii lipiŃi unul de altul, numai cu vârfurile la
vedere. Într-o zi, mergând pe alee, şi-a dat seama că-i lăsase în
mijlocul camerei; gândul că diseară la întoarcere avea să
se-mpiedice de acest semn al neregulii l-a făcut să se-ntoarcă din
drum şi să-i aşeze la locul obişnuit. În treacăt, a îndreptat cu
piciorul preşul de la uşă, a mai aruncat o privire şi a ieşit oftând;
seara avea să examineze îndelung această scăpare, care ar fi putut
să-l coste. Şi meniul la infinit repetabil, la cantina spitalului, îl
liniştea: ştia că nimic nu putea să-l schimbe. În ziua când n-a fost
la fel (era 7 noiembrie, li se dăduse carne de cal şi un polonic de
arpacaş fiert), s-a simŃit descumpănit; seara, a trebuit să ia o
tabletă ca s-adoarmă. În totul, se purta ca un copil înfricoşat,
străduindu-se din răsputeri să fie cuminte, să nu iasă nici cu o iotă
în afara cuviinŃei, ca un elev convins că dacă-şi ascultă
pedagogul, dacă se spală pe gât şi pe dinŃi şi se piaptănă zilnic, va
fi ferit de pedepse.
Se uita, într-o după-amiază, pe fereastra sălii de teatru, unde
aveau loc înainte spectacole cu trupe venite în turneu: se mira că
în parcul care foşnea calm castanii rămăseseră aceiaşi, în vreme
ce oamenilor li se întâmplau lucruri de neînchipuit. Glasul
propagandistului perora monoton. Lui, vorbele îi intrau în auz
fără să le-asculte. După un timp, i se păru că nici copacii nu mai
erau la fel, deşi se scuturaseră, unora le crescuseră în vârfuri
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smocuri albicioase care se căzneau să producă flori; ce ghes
ascuns, ce rost putea să aibă asta? Se simŃi tentat să divagheze
poetic, în genul fostelor cucoane cu mănuşi şi umbreluŃe roz, care
acum intonau melodios pe la şedinŃe semi-poeme, afirmând că şi
trandafirii erau mai roşii, mai parfumaŃi decât pe vremea
burjuilor. Se scutură trezit, încercând să se gândească la altceva.
Înainte, se ruşina că era sărac, din neamuri bune dar scăpătate.
Cu toate că avea un unchi negustor renumit în Chişinău, deşi unii
îi spuneau domnule, în ochii celor mai mulŃi era tot un băiat fără
bani, pentru care maica lui storsese în ascuns baloturi întregi de
cearşafuri străine. Acum, ce înainte era sărăcie devenise prin
farmec ideologic o culme a răsfăŃului. Şi poate chiar aşa şi era,
din punctul de vedere al celor care n-aveau nici atât şi nu visaseră
în viaŃa lor decât o cămaşă în plus, doar mâncare pe măsura
foamei. „Mama mea spăla rufe la boieri” nu mai însemna mizerie,
ci o situaŃie suficient de bună. Mai mult, bieŃii lui părinŃi
dobândiseră o strălucire cum nu avuseseră, poate, niciodată:
taică-său, gătit cu fireturi şi decoraŃii, dădea din vârful buzelor
porunci unei ordonanŃe, băiat din popor, şi-l atingea la cea mai
mică nesupunere cu şfichiul cravaşei. Maică-sa nu mai avea
mâinile aspre, fierte, ci albe şi moi, parfumate, i se restaurase
coafura înaltă, adusă-n creştet cu agrafe strălucitoare, şi zâmbetul
cu care, chipurile, îi uimea pe sărmani când trecea în trăsură. De
când cu bolşevicii se pomenise trecut în rândurile burjuilor, ochii
celor din jur i se uitau în ochi la fel de suveran ca pe timpul când
se străduia să-şi ascundă gulerul ros şi batistele găurite de sodă.
Săptămânal, trebuia să meargă la şedinŃe. Din „Cursul scurt de
istorie a PCUS (b)”, zis şi „Scurtă istorie”, opera lui Stalin, li se
citea despre revoluŃie, despre dreptate şi fericire: se va sfârşi
odată pentru totdeauna exploatarea, care durează din cele mai
vechi timpuri, a omului de către om. ÎncălŃat în cizme de iuft,
într-un costum de pânză proastă, pe sub care se spunea că purta în
loc de lenjerie o plasă, vorbitorul, cu ochii asupra lui ca pildă vie
(de ce tocmai el?), le zugrăvea tabloul oribil al asupririi, de la
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primul om care a îndrăznit să acumuleze mai mult, şi până în
zilele noastre. URSS, li se spunea, este prima Ńară din lume unde
a fost desfiinŃată exploatarea, unde muncitorii şi Ńăranii, sub
înŃeleapta conducere a tovarăşului Stalin, sunt stăpâni pe uneltele
şi pe produsul muncii lor. Vorbitorul scormonea să descopere cât
mai multe categorii desconsiderate, umilite şi stoarse în trecut,
cărora puterea sovietică le dăduse demnitatea cuvenită. Dar cel
mai drag şi mai la îndemână exemplu îi erau femeile: ele aveau
acum aceleaşi drepturi cu bărbaŃii, fiind libere să-şi aleagă orice
profesiune, de la scafandru până la ofiŃer sau pilot. łinutul ăsta, li
se spunea, fusese răpit de români, şi acum revenise la
patria-mumă, a intrat în rândul popoarelor sovietice. Însă
reacŃionarismul agresiv nu s-astâmpăra, încerca mereu şi pe căile
cele mai diverse să pună beŃe-n roate mersului glorios al
popoarelor spre cele mai înalte culmi de fericire.
Ajuns aici, vorbitorul îl fixa iarăşi în ochi cu mânie. Apoi,
păstra câteva secunde o tăcere semnificativă, parcă ar fi meditat
asupra vicleniei unora: vigilenŃa lui nu-i va lăsa să s-ascundă sub
măşti de oameni cinstiŃi; sămânŃa de exploatator aşa rămâne până
piere, chiar şi după, extinzându-şi păcatul asupra urmaşilor.
Privit aşa, îl treceau fiorii, apăsat de o puternică vină pe care nu
şi-o ştiuse. Ca să-şi ascundă obrazul, nu s-a mai ras, şi-a lăsat
mustaŃă şi un început de barbă. Să se uite, la şedinŃe, pe fereastră,
nu şi-a mai permis, i se atrăsese atenŃia că e o atitudine
duşmănoasă. Să privească fix la vorbitor era de asemeni
periculos, s-ar fi putut crede că lua poziŃie critică, pretinzându-se
mai bun cunoscător al ştiinŃei marxist-leniniste. Realiza adevărate
minuni de mimică, încât să nu atragă atenŃia prin indiferenŃă, nici
să nu pară prea viu şi prea deştept.
ŞedinŃele îl făceau să tremure, mai ales când erau puşi să repete
ori să spună ce au înŃeles. De fiecare dată, emoŃia îl trăda,
atrăgând atenŃia prezidiului, care-l privea bănuitor,
întunecându-se. Iar el se bâlbâia, aproape sigur că-i va scăpa ceva
din adevărul din ce în ce mai adânc îngropat, alături de amintirea
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de la şapte ani, când într-o după-amiază, la Ńară, în fundul
grădinii, în timp ce culegeau fragi târzii, o îmbrăŃişase pe fetiŃa
vecinilor şi o culcase la pământ.

5.
SoldaŃii blonzi cu mers de raŃă, multora li se păreau copii mari,
miraŃi până la încântare de ce vedeau în jur. Din ce lume veneau
că nu ştiau ce-nseamnă eleganŃa, confortul, bucuriile mărunte ale
vieŃii? Cumpărau tot ce se găsea prin prăvălii, mai ales ceasuri,
dintr-o uimitoare pasiune pentru mecanismele timpului. Ai fi zis
că, veniŃi din afara lui, se străduiau să se-nfingă mai bine în
prezent, şi de-asta Ńineau să afle cu mare precizie secunda,
minutul, ora, poate chiar anul şi veacul, nu din pură lăcomie
s-acopereau de la-ncheietura mâinii până la umăr cu
ornice-brăŃări. În cofetării, primiŃi cu ploconeli şi cu ceai
„łarskaia Roza”, unii mâncau până la leşin şi se-ntorceau să se
răzbune, convinşi că fuseseră otrăviŃi. Şi, deocamdată, mai erau
în oraş multe cofetării de lux şi vreo treizeci de ceasornicării,
unele foarte elegante, cu mare asortiment, de aur, argint şi pietre
preŃioase.
Nu se prea ştia încotro mergeau lucrurile, statu quo, evoluŃie
lentă în necunoscut? Odată cu toamna însă, au început să se
citească pe feŃe majusculele terorii. Recoltele fuseseră luate şi
duse peste fluviu, alimente nu se mai găseau ori erau prea
scumpe. Cei rămaşi fără slujbe n-aveau altă soluŃie decât să-şi
trimită femeile în talciocul înfiripat în PiaŃa Nouă, să vândă pe
bani ruseşti hainele şi lucrurile din casă (cele mai căutate erau
covoarele şi samovarele), bijuteriile, inele, cercei, brăŃări. Vedeai
acolo, faŃă-n faŃă, între ei cu tarabele pe care luceau stins mătăsuri
şi blănuri scoase-n soare, militarii încătărămaŃi ai armatei ruginii
şi localnicii „foşti”.
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În noiembrie, autorităŃile au început să distribuie acte de
identitate numite „pasport”, fără de care nimeni nu mai avea voie
în oraş. Cu alte cuvinte, trebuia paşaport nu pentru a călători, ci
pentru a trăi statornic într-un loc. Celor care voiau să plece în altă
parte le trebuia o autorizaŃie specială. Iar cei care n-aveau nici
paşaport, nici autorizaŃie erau nevoiŃi să rătăcească ori să se
ascundă. Dar nici „pasportul” nu dădea întotdeauna siguranŃă:
dacă pe el era scris „Art. 39”, ceea ce însemna „suspectat”, era
mai rău decât să nu ai deloc. Unii suspecŃi colindau ziua prin
puşkiniana grădină publică din Chişinău ori prin talcioc, dormeau
pe unde apucau. Din ce în ce mai puŃini îi primeau, căci simplul
fapt că aveai relaŃii cu un asemenea individ putea fi motiv de
arestare. Atunci, cei cu menŃiunea „Art. 39” s-au răspândit prin
satele din jurul Chişinăului: umblând pe câmpuri, mâncau ridichi
negre până le sângerau gingiile, iar noaptea se ascundeau prin
livezile culese, prin codri şi râpi.
Ziua de 28 iunie 1940 îi luase prin surprindere pe mulŃi.
Prefectul judeŃului Lăpuşna şi rezidentul regal al Ńinutului Nistru,
sunaŃi la telefon de un fruntaş din Chişinău, l-au asigurat pe rând
(în timp ce el vedea pe fereastră căruŃele şi camioanele încărcate
gonind spre gară) că nu ştiau nimic, nici nu credeau că s-ar
întâmpla ceva grav. Ce era atunci uruitul de tunuri, ce însemna
murmurul nesfârşitelor convoaie militare în marş? La 27 iunie,
orele 22, guvernul sovietic transmisese prin ambasadorul nostru
la Moscova o notă ultimativă, pe care conducătorii României nu
şi-au putut permite s-o respingă. S-a convenit ca în termen de
patru zile, începând de pe 28, ora 14, ora Moscovei, trupele
române vor evacua, în timp ce sovieticii vor ocupa treptat
respectivele teritorii, venindu-le pe urme. În realitate, armatele
sovietice au intrat chiar în aceeaşi zi, vineri 28, în CernăuŃi,
Chişinău şi Cetatea Albă. Cu grănicerii în frunte, armata roşie a
trecut hotarul, iar miercuri 3 iulie, operaŃiunea era încheiată.
PopulaŃia s-a refugiat în mare grabă, uneori magistraŃii au fugit
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direct din tribunal, împreună cu împricinaŃii pe care-i judecau, şi
doctorii, din cabinete, cu tot cu bolnavii veniŃi la consult.
Cineva spunea că retragerea soldaŃilor români nu însemna
părăsire, nici împăcare cu destinul, ci expresia dorinŃei de a nu
vărsa sânge. Actul cedării paşnice în faŃa forŃei „ar fi putut
deschide o nouă lume”: danezii se lăsaseră ocupaŃi de germani
fără luptă, olandezii şi belgienii zvârliseră armele, francezii
cedaseră, iată că şi noi, deşi aveam arme şi soldaŃi, am căutat să
evităm războiul. E un semn nou, se spunea, începea o nouă epocă,
omenirea va fi în fine convinsă că războiul este cea mai proastă
soluŃie. Poate că această convingere, accesibilă acum doar
învinşilor, va cuprinde în viitor şi minŃile celor victorioşi.
Atunci va veni o vreme a înŃelegerii, raŃiunea şi nu carul blindat
va avea în lume ultimul cuvânt. Deci să nu ne pierdem curajul:
vremea silniciei şi a nedreptăŃii va trece...
Dar FranŃa luptase! Şi dacă ar fi avut, ca Olanda, diguri să le
desfacă, decât să le dea drumul germanilor, i-ar fi deschis ca şi ea
oceanului porŃile, lăsându-se, benevolă Atlantidă, mai curând
scufundată decât cucerită. Armata română se îndrepta spre Apus,
nu de valuri muşcată, cu oceanul pe urme: pur şi simplu gonită, în
huiduieli şi drapele roşii, cu spatele spre inamicul zâmbitor.
Exista pe-atunci, în Chişinău, sub ocupaŃie, o anumită fereastră,
mai tot timpul pustie, deschisă rareori. Magnetică, atrăgea
privirile, trezind groază amestecată cu mirare: iată că şi colonelul
acela locuia undeva, avea şi el ca toŃi oamenii o mamă bătrână,
zărită ca o umbră în dosul sticlei. Când vedeau ferestra luminată
în miez de noapte, vecinii ştiau că mama colonelului nu putea să
doarmă, şi ştiau şi de ce: plângea şi se ruga făcând mătănii, în
timp ce fiul ei condamna la moarte în tribunalul din fostul
Consulat. De-aceea, când se vedea lumină la fereastră, strada
tremura: mama dădea de ştire lumii despre faptele fiului ei.
Nu arestau decât după douăsprezece noaptea, urmând metode
străvechi, experimentate de veacuri. Întâi s-auzea pe stradă
uruitul „Vulturului Negru”, duba cu şase locuri a poliŃiei secrete.
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Apoi, bătăile în uşă, presimŃite de fiorii reci din ultimele minute,
când cei din casă se rugau în gând să nu s-oprească tocmai la ei,
ci alături ori mai încolo, cât mai departe. Intrau, îi strângeau, îi
puneau cu faŃa la perete şi începeau percheziŃia. În final, arestatul
era lăsat să se-mbrace şi somat să-i urmeze; îl urcau în dubă şi-l
duceau la unul din sedii. Nimeni, în clipa arestării, nu ştia pentru
ce era ridicat, putea doar să-şi închipuie orice, de la păcatul
originar încoace. Şi nu mai aveau de-a face cu naivul amator de
ceasuri şi de ceai fin, „Roză de łar”: blondul „krasnâi armeieŃ”
dispăruse, în urma lui păşea armata nocturnă, NKVD-ul,
moştenitoarea GPU-ului, care se trăgea din CEKA, fiica
nelegitimă a „ohranei”, descinsă genealogic din poliŃia lui Ivan
cel Groaznic.

6.
Din ziua când, poprit de „Comitetul împlinitor”, scăpase ca prin
minune, ł. nu mai ieşise din spital; încerca pe cât posibil să
rămână nevăzut. La început, prea mult de lucru nu era, de parcă
toŃi s-ar fi însănătoşit brusc. După un timp însă, spitalul s-a
umplut: mulŃi suferind de nervi, de plămâni ori de felurite boli
incurabile îşi căutau acolo un adăpost şi un blid de mâncare.
Într-o seară, în camera lui, desculŃ, a observat că avea la glezne
nişte semne, două inele vinete: erau urmele frânghiei cu care
fusese legat, i-o strânseseră bine. Semnele îl obsedau, se uita în
fiecare seară: mai sunt ori s-au dus? Contemplarea semnelor
ajunsese să-i intre-n tabieturi. În seara aceea, pe la sfârşit de
noiembrie, după ce s-a asigurat că erau la locul lor, a adormit
adânc, n-a auzit zgomotul de motor apropiindu-se, nici primele
bătăi în uşă.
Cât a durat trecerea din dubă la uşă, a recunoscut Consulatul
Italian. Erau, aşadar, pe strada Viilor. Strada îi era cunoscută, la
margine, spre nord, faŃă-n faŃă cu ierburile şi lunca, mai încolo
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învecinându-se cu cimitirul şi cu târgul de vite. Circula şi un
banc: „La Chişinău, se spunea, cimitirul e pe strada Viilor, pe
unul de la poliŃie îl cheamă Blându... Trebuie să fie şi un doctor
Coşciug...”
Întrebările erau rostite alene, la intervale lungi; deşi părea
obosit, plictisit, anchetatorul nu se grăbea. După felul cum punea
întrebările, ai fi putut crede că pricepea greu, neavând habar
despre ce se vorbeşte, încât putea fi prostit cu uşurinŃă, ispită la
care puŃini rezistau. Nici ł., în privinŃa asta, n-a făcut excepŃie:
întrebat dacă a mai fost arestat şi de ce, a spus nu, încercând să
ascundă ceea ce el credea că fusese doar o scurtă răzbunare a
subalternilor.
A rămas în beciul Consulatului o săptămână, după care a fost
pus să răspundă la acelaşi interogatoriu. De data asta, s-a gândit
să menŃioneze prima reŃinere, de către Comitetul împlinitor,
crezând că din moment ce atunci i se dăduse drumul, cei de-acum
vor face la fel. Minciuna i-a fost astfel descoperită, şi cu asta, din
inocent, a ajuns condamnabil. Le revenea acum celor în uniforme
să-ndeplinească o sarcină dură: să-l facă să priceapă că în lumea
asta nu există inocenŃă.
...Când se târâie spre propria-i culme, frica e una cu frigul: deşi
fiert în sudori, tremuri. Trupul dârdâie: e ultima lui şansă pentru o
zvâcnire de milă. Se preface copil, cerşind acoperire, doar-doar o
să i se zvârlă ceva pe spate. Tremuri gol, muşchi, artere, vene. Şi,
pentru că tot ai devenit anatomie, simŃi înăuntru ce de obicei nu
se simte, organele cărora le eşti cuşcă ticsită: inima pe care
o-nghesuie plămânii, stomacul plin de ace furişe, coridoarele
unsuroase, lunecânde, labirintice, prin care lumea te trece,
mâncată şi băută, lent purgatoriu unde toate-şi leapădă
frăgezimea, parfumul, dulcele şi amarul. Începi să pricepi de ce
sentinela se uită crunt, de ce eşti plesnit peste faŃă, înjurat. Şi
iarăşi, neavând încotro, trupul se preface că are nevoi, le-ar
amâna dar nu poate, e prea mic, prea slab, şi toate spre ieşiri se
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înghesuie, evadează, nu le pot opri nici sentinelele, nici
uşile-ncuiate, fluidele sunt libere: uite că ai şi ceva liber în tine.
Sus de tot, aproape-n tavan, un pătrat de lumină cu zăbrele arde
ochii. Cineva în uniformă, la o masă, îŃi numeşte părinŃii cu
numele întregi, data şi locul naşterii; întârzie mult asupra
uniformei tatălui, îi spune gradul. În faŃa părinŃilor dezgropaŃi
şi-nviaŃi, te simŃi şi mai copil, nu înŃelegi nimic, îŃi vine să strigi:
„Dar sunt morŃi!” Apoi Ńi se face ruşine: tocmai tu să-i îngropi,
când străinii în rubăşti îi scoală-n picioare: tatăl îşi recapătă
chipiul ofiŃeresc, mama îşi redobândeşte dantelele şi accentul
vechi. Minor fiind, Ńi se dă paznic să te plimbe prin clădire; te
duce-n subsolul presărat cu nisip, în trecere vezi pe jos
împuşcatul, brusc îŃi dai seama că-l cunoşti, e din oraş. Te
chinceşti într-un colŃ, strângi pleoapele să faci întuneric, să dormi,
dar în ochii ermetic închişi îŃi răsare din nimic o pată sângerie.
...A înŃeles atunci că era pe punctul de a fi ucis pentru că exista,
pentru că s-a născut. Îl condamnau pentru că un bărbat, român,
ofiŃer în armata Ńaristă, se lăsase ademenit de fapta dragostei, iar
soŃia lui o îngăduise, în dormitorul căptuşit cu covoare, sub
candela arzând la icoana fumurie, în vremuri tulburi, război cu
kaiserul, epidemii, răzmeriŃe, când prin ochii soldaŃilor trecea un
fel de vânt care le zburlea privirile. Erau vinovaŃi părinŃii că-l
făcuseră, săvârşind unirea dintre celule, vinovat şi el că nu s-a
pierdut pe parcurs, ci a aşteptat crescând momentul şi s-a născut,
când în imperiu începuse nebunia. Normalul devenise
condamnabil. Demn era de pedeapsă pentru că a ieşit din acei
părinŃi, şi nu din alŃii, venind pe lume când poveştile din cartea de
cetire, despre frăŃia dintre stăpâni şi slugi, despre cum poŃi să-Ńi
faci din servitoare o soră împodobindu-i odaia, pieriseră: slugile
încercau cu baioneta moliciunea cărnurilor fine, şi cu funia
rezistenŃa cervicală a trupurilor de boieri.
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7.
L-au împins într-o cameră; rămase-n picioare în faŃa mesei
pline de hârtii. A fost pus să-şi scrie autobiografia, de trei ori, de
fiecare dată mai era ceva de completat. În fine, cel în uniformă
şi-a trecut privirea peste foi, încruntându-se: părea obosit şi în
afara problemei. Spre uimirea lui ł, erau informaŃi că în vară
lipsise câteva zile; a fost întrebat unde se deplasase şi de ce, cu
cine s-a întâlnit, în ce scopuri şi aşa mai departe, întrebări
formulate în termeni precişi, de interogatoriu.
...Cu aer şi lumină cu tot, îi crescu în minte Şabagul, unde pe
podgorenii din Vaux îi durură şalele în viile sădite de greci şi
genovezi, cu butuci cât braŃul (muscat de Alexandria, ceasla,
muscadin şi perlat), Ńinutul înzestrat de tătari cu câteva nume
ciupite, şi apoi grădinărit de elveŃieni în franceza Bibliei (fiecare
colonist venise înarmat cu o Biblie şi o carabină), combinată cu
ruseasca de pe timpul łarului, a cărui putere, se zice, modificase
clima, eliberând CrivăŃul acolo unde, sub turci, creşteau de bună
voie migdali, de parcă fiecare stăpân şi-ar fi adus, odată cu
armatele, vremea din propriul imperiu. Acum, era la fel de
departe ca lumea cealaltă: cu amfore dezgropate, cu monezi cu
tauri înŃepaŃi de muşte, cu parfumuri proaspete, vechi de când
lumea...
Uniformele şuşotiră, auzi ceva care aducea cu „ŞviŃeria” şi se
uitară la el ca la un animal ciudat.
Teroarea a avut asupra lui un efect neaşteptat: nu se mai oprea
din vorbit. Cum îl aduceau la „interogator”, cum îşi dădea
drumul, tot felul de chestii fără importanŃă, străduindu-se să
spună numai adevărul. Nu comitea nici un păcat, de vreme ce nu
călca nici una din porunci. N-a fost niciodată întrerupt,
dimpotrivă, îl lăsau să verse până la capăt; la masa din spate,
s-auzea Ńăcănitul maşinii de scris.
– Minunată seară, un vin teribil, mă ameŃisem un pic… Deodată,
locul a tresărit uşor, paharele-au săltat, cucoanele au Ńipat,
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musafirii au fugit în grădină; eu m-am întors să-mi beau vinul;
toŃi m-au admirat, ne-am întors înveseliŃi pe terasă...
– Era acolo şi X.?
– N-avea cum să nu fie, la masa directorului, şi eu şi el eram
nelipsiŃi.
Poate greşise repetând bancul pe care-l spusese X. atunci; de
fapt, nu era banc, o vorbă de duh. Văzând că anchetatorii păreau
interesaŃi, s-a crezut dator să explice:
– ŞtiŃi, aşa e la noi, bancuri multe, şutki, lumea râde, fără răutate,
din plăcere. Până şi la înmormântări... Bancuri s-aud mereu, se
simte nevoia unei destinderi nervoase...
BineînŃeles, s-a ferit să pomenească de alte şutki, mai ales de
cel cu jocul de pocker, Daladier, Churchill, Mussolini şi Hitler, şi
Stalin pe lângă ei, făcând pe chibiŃul ca să culeagă ce-i pică, adică
să ia din coşuleŃ caniota. Unul din anchetatori zâmbi, ca un ecou,
şi-l întrebă, curios:
– Îl ştii şi pe acela cu chibiŃul? Ce-i aceea chibiŃ?
Evident, cineva povestise tot ce se vorbise la masa aceea: de
vreme ce ştiau, ce rost ar fi avut să le mai ascundă ceva? Nu
inventa nimic, dar cu fiecare zi se voia de la el mai mult, tot mai
mult, şi nu mai ştia ce să spună, epuizase cunoştinŃele şi
întâmplările, relatările high-life de la petreceri, botezuri, nunŃi,
înmormântări. Cronicar Claymoor al ruşilor, nu-i mai rămânea
decât să fabuleze, să se scufunde în adevărul tot mai greu
diferenŃiabil de minciună, continuând să se mire în sine de
interesul nemărginit al anchetatorilor faŃă de viaŃa înaltei
societăŃi.
Într-o noapte, cu tot întunericul celulei, i-a desluşit celui care
intrase faŃa şi arma.
– De ce ai fost arestat?
– Nu ştiu.
Celălalt a îndreptat arma spre el, s-a făcut că trage, „bum”! Era un
preambul, să ştie ce-l aşteaptă? I-a făcut semn să se ridice şi să-l
urmeze.
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Ziua, doar înmormântările însufleŃeau zona, de când mugetele
şi strigătele din târgul de vite amuŃiseră. Vreo două crâşme, din
cele multe pentru aldămaşuri, mai aveau uşile deschise, parcă din
obişnuinŃă, şi se umpleau uneori de cei care vindeau mărunŃisuri :
înfriguraŃi, intrau să dea pe rachiu ce câştigau pe Ńoale vechi. Din
curtea Consulatului, cu zid înalt de cărămidă, vecinii de pe strada
paralelă nu vedeau decât busturile copacilor, dintre care răsărea
ca lumânarea, tremurând de sus până jos, un plop lipit de calcanul
clădirii: la fiecare suflu de vânt, mai evadau din el
frunze-ngălbenite. Era o stradă teşită, cu case mici, parcă făcute
în grabă, şi pavaj rar, din piatră de râu, ieşind ici-colo din noroi şi
dintre smocuri de iarbă. Pe strada aceea nu treceau niciodată
maşini, în schimb pe cealaltă, a Consulatului, se auzeau noaptea
uruind.
În spatele Consulatului, într-o curte mare, era o casă cu
geamlâc, veşnic fără lumină. Curtea noroioasă răsuna de glasuri
stridente de copii: două fete adolescente şi două mai mici, de
clasele primare, se jucau cu o bilă de metal, în chip de minge, o
loveau şi Ńipau de durere, sărind într-un picior, cu celălalt îndoit
din genunchi. Găsiseră bila pe una din mesele din casă, pe-un
teanc de hârtii, şi se gândiseră că la aşa ceva era bună; le
nedumerea totuşi de ce era tare şi grea. În vară, când ele şi
părinŃii lor intraseră în casa abandonată, o găsiseră plină de
lucruri, stăpânii fugiseră fără nimic. De-atunci, părinŃii vindeau
ca să aibă ce mânca, tot timpul stăteau în talcioc, fie cu un preş,
fie cu vreo două scaune, şi camerele pe zi ce trecea se goleau.
Vânduseră şi fotografiile frumos înrămate, cu domni mustăcioşi,
în haine bune, şi doamne în rochii lungi, cu părul adunat în
creştet. Pe un perete, rămăsese doar una, o fată, într-un costum
Ńărănesc, cu franjuri lungi, îşi Ńinea braŃele împletite deasupra
capului ca o coroană, şi fruntea îi era încinsă de o bentiŃă; era
fotografiată în dreptul unei ferestre cu ghivece şi perdea, fetele au
căutat-o mult prin casă, ca să s-aşeze şi ele ca-n poză, dar n-au
găsit-o.
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Mai era şi o pisică albă: pe sub pielea burŃii umflate îi mişuna
ceva; la scurt timp a fătat, şi acum cinci pisoi tărcaŃi păşeau
tremurat, scuturându-şi labele, pe cărările uscate din curte.
Fetele lăsară bila şi luară mâŃele în braŃe. Se apropiară de chioşcul
înconjurat de pomi, cu ochii în sus, la fructele stafidite.
– Lasă, spuse cea mai mare, serioasă, o să mâncăm şi noi mere la
anul.
Apoi o smuci de mână pe una din cele mici, care se apropiase de
gârliciul beciului. Casa fusese pe vremuri crâşmă, poate şi han,
avea în latură un grajd mare, iar pivniŃa părea fără sfârşit, li se
spusese să nu intre că-i plin de stafii. Cu pisicile-n braŃe, porniră
spre poartă şi ieşiră în stradă, apropiindu-se de gardul de zid din
vecini; dincolo se auzeau glasuri de bărbaŃi. Descoperind o
spărtură, traseră cu ochiul pe rând: câŃiva soldaŃi săpau în grădină,
mirosea puternic a pământ proaspăt. Nedumirindu-se dacă
soldaŃii căutau ori aveau de gând să îngroape ceva, se dezlipiră de
zid şi se întoarseră în curte, certându-se, întâi tare, apoi, fiindcă
dincolo se făcuse linişte, în şoapte, ca la şcoală.
Brusc, deasupra grădinii de-alături se auzi un fâlfâit puternic,
un pleoscăit care Ńâşnise parcă din groapa abia săpată. Fetele se
întoarseră mirate; într-un copac fâlfâia ceva alb, orbitor. Făcând
mâna streşină (soarele tocmai ieşise din nori), una zise : un
golubcik, un porumbel adică. Se pare că şi soldaŃii îl văzuseră,
pentru că s-auzeau din nou vorbind, dar altfel, cu alt ton decât
înainte, când săpau. Cineva, un copil probabil, îi legase picioarele
cu sfoară, porumbelul zburase în copac şi rămăsese agăŃat de-o
creangă, cu capul în jos. Zbătându-se întruna, bătea din aripi cu
putere, încât aerul răsuna lovit, dar cu cât bătea mai tare, cu atât
sfoara-i intra mai adânc în carne şi de sus începuse să picure
sânge. Poate că el îşi închipuia că zboară, şi era destul de prost să
nu priceapă că zbaterea pe loc îi reteza picioarele şi chiar dacă ar
fi putut să rabde durerea şi să-şi continue zborul fix până la
desprinderea de creangă, odată liber ar fi rămas beteag, nu s-ar
mai fi putut aşeza, ci doar să zboare până cădea mort.
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Dincolo de zid, glasurile soldăŃeşti erau tot mai vii, apoi fetele
văzură vârful unei scări care se ciocni cu zgomot sec de trunchi.
Un soldat, cocoşându-se, se căŃără, apoi se aburcă pe prima
creangă groasă, întinse mâinile: nu ajungea, iar porumbelul îşi
îndesi zbaterile. Apoi, soldatului i se văzură şi cizmele: urca din
ce în ce mai sus, cu grijă, crengile erau tot mai subŃiri. În fine,
ajunse cu o mână; porumbelul înnebunit se-nvârtea morişcă. În
mâna soldatului străluci un briceag, şi aripile albe, aproape
străvezii în soare, se năpustiră în sus cu tot cu pasăre. Înainte de a
porni să coboare, soldatul se opri să răsufle şi se uită în jos. De la
înălŃime, totul se vedea clar: groapa bine săpată, cu margini
drepte, ca un cadru, şi în ea, pătat cu sânge, corpul unui bărbat în
pijama, întins la fund, cu faŃa-n sus.

8.
Duba se oprise în mijlocul şoselei spre Ialoveni, şi ł. s-a întors
la spital, cum ar fi revenit acasă, de fapt, altă casă nici nu mai
avea. Pe ascuns, se vorbea rău de dânsul: „Dac-ai şti ce-a făcut!”
De fapt, nimeni nu ştia: ori nimic, ori ceva de nemărturisit.
Într-adevăr, fusese în fostul Consulat Italian. Dar, după un timp, îl
duseseră cu duba pe şosea, şi unde el s-aştepta să fie executat, îi
dăduseră drumul, cu „pasport”. Actul, îl arăta peste tot, tuturor, ca
dovadă că nici „ei” nu reuşiseră să-i găsească vină, de vreme ce-l
eliberaseră. Dar când vedeau „pasportul”, ochii se schimbau:
indiferenŃi sau prietenoşi înainte, se ridicau de pe hârtie reci,
străini, îl fixau micşoraŃi felin ori dilataŃi ca la păsări. Totul se
repeta: capul înclinat pe hârtie şi ridicarea privirii preschimbate.
Unii îi arătau un soi de respect, alŃii dispreŃ. Nu mai ştia ce să
creadă: chiar prietenul, care înainte se uita cald, intim, complice,
citea, şi brusc îl privea ca de departe cu priviri kilometrice.
De-atunci, frica, în fiecare noapte: el putea să fie următorul.
Aproape că-şi dorea să se termine odată, căci ajunsese de sute de
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ori în Siberia. Răsufla numai când vedea fereastra albindu-se: nu
veneau niciodată după ivirea zorilor. Noaptea tremura, iar ziua
trebuia să afişeze entuziasm pentru marile înfăpturiri. Din câte-şi
dăduse în sfârşit seama, era încartiruit în câteva rubrici negre: fiu
de ofiŃer Ńarist, contacte cu străinii. Prin mamă, aparŃinea unei
vechi familii bogate, avea un unchi fost mare negustor şi altul
magistrat. Aşadar, i se desena profilul unui element periculos,
profund antisovietic; scăpase deocamdată de moarte, dar îl păştea
reeducarea prin muncă, despre care se tot vorbea la şedinŃe.
Noul director al spitalului, un ofiŃer rus paşnic, pe umeri cu un
halat alb, i-a comunicat că fusese transferat la un spital din BălŃi.
Iarna, la BălŃi, a trecut-o cu grijile zilnice: mâncare, spălat,
cârpitul ghetelor (i se găuriseră-n talpă, ca şi şoşonii, „cei mai
buni din lume”, marca „Trei turnuri”), procurarea unui palton în
locul celui rămas la Chişinău; a reuşit să capete unul în piaŃa
veche, pe o sticluŃă de spirt. În spitalul orăşenesc, avea de făcut
analize curente, simple lucrări de rutină. Căuta să nu iasă-n
evidenŃă: nici să nu greşească, nici să nu se remarce prin zel. Şi
mai ales să audă doar strictul necesar şi să nu vadă decât
globulele albe în luptă cu cele roşii, într-un fel de revoluŃie
rusească a sângelui. Totuşi, cu timpul, l-a cuprins melancolia:
nefirescul începea să devină firesc. Copiii mergeau la cluburi
dansante, la lecŃii de antireligie, şi îşi turnau părinŃii şi fraŃii, iar
ruşii făceau liste şi se pregăteau să cheme noi contingente la
recrutare. Nu peste mult, a primit hârtie să se prezinte la miliŃie: îi
expirase autorizaŃia de şedere în oraş.
Nu departe, spre sud, era, pe vremuri, moşia contelui, soŃul
Hélènei. Din cele zece mii de deseatine nu mai rămăsese nimic,
moşia fusese parcelată şi vândută. Dar îşi amintea că, mai demult,
un bătrân izbucnise în plâns văzându-l, copil, cum alerga prin
curtea părăginită; livada se sălbăticise, casa părea oarbă, iar în
turn se pripăşiseră bufniŃele. Poate că tocmai amintirea bătrânului
care plângea (de bucurie? de tristeŃe?) l-a făcut să se-ndrepte
într-acolo, unde nu cunoştea pe nimeni.
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Fostul conac era încă-n picioare şi o bătrână din vechea
generaŃie mai trăia, într-o cămăruŃă pentru slugi. Ruşii făcuseră în
conac un spital de campanie, unde lucra, mobilizat, doctorul din
comună. Ocolind spitalul, s-a furişat spre biserică, ascunzându-se
pe după garduri şi fântâni. Când l-a auzit, spre ziuă, bătând în
geamul casei parohiale şi l-a văzut înfofolit într-un şal femeiesc
legat cruciş peste piept, preotul a tras o spaimă grozavă. L-a dus
spre o trapă în podea; în beci mai erau câŃiva, fugiŃi dintr-un sat
vecin.
Iarna a fost grea, cu foame multă; către sărbători se simŃise o
acalmie, dar cum se desprimăvărase, de la o zi la alta, autorităŃile
se înrăiau. Foiau maşinile negre, se înmulŃeau delatorii şi mulŃi
erau „chestionaŃi îndeaproape şi sistematic” la miliŃie. În iunie,
când a început războiul şi frontul s-apropia vertiginos, ruşii au
fugit luându-şi răniŃii. Pe deasupra satului apărură avioane
româneşti. ł. a mai rămas un timp ascuns în casa preotului.
Luptele se mutaseră dincolo de Nistru.

9.
łinutul are o istorie bizară: flux şi reflux armat. La intervale
inegale, armata contrară năvălea pedepsindu-i pe cei care
supravieŃuiseră sub inamic. Straniu, şi totuşi singurii care
binemeritau de la patrie erau fugarii şi morŃii; viu, trebuia să
dovedeşti cu hârtii în regulă că ai dat bir cu fugiŃii la timp, că n-ai
întârziat sub străini.
Despre „Ńinutul rău-numit”, cine-ar fi putut vorbi dacă nu cei
care-l părăsiseră? Numele lui varia: de la răsărit înspre apus sau
de la apus spre răsărit, în funcŃie de punctul cardinal al
vorbitorului, cum, de pildă, cuvântul „mare” sună aşa doar de la
stânga la dreapta, iar citit invers devine verbul „eram”.
E de la sine înŃeles că şi locuitorii se numeau diferit, priviŃi în
sensul luminii ori din direcŃie opusă, dinspre occident spre răsărit.
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La fel, numele localităŃilor şi ale străzilor se schimbau după
fiecare val; aşa se explică faptul că unele denumiri nu sunt trecute
nici pe hartă, nici în nomenclatoare.
ToŃi cei de-acolo plecaŃi vorbeau în nuanŃe nostalgice despre
locul pe care ei, părinŃii, bunicii sau străbunii îl locuiseră cândva.
După război, vieŃuind în diverse localităŃi, îşi scriau, încercând să
deseneze din memorie hărŃi şi schiŃe ale caselor, probabil demult
năruite.
Scrisorile se sfârşeau cu exprimarea dorinŃei de a se întâlni
pentru a-şi comunica prin viu grai lucruri îngheŃate în memorie.
„Avem multe de vorbit ce nu pot fi scrise...” Fraza revenea, ca şi
cuvintele „Gândul călătoreşte liber...”
Unii făceau schimb de fotografii, cu lungi texte explicative;
amintirile nu concordau, apăreau dispute cu privire la forma unei
cupole ori la dimensiunile unei terase.
„Mă simt ca acasă citind scrisoarea Dvs...” îşi mărturiseau
reciproc, adăugând, leit-motiv: „Parcă nici n-am fi fost acolo,
parcă nu nouă ni s-ar fi întâmplat...”
Se vorbea în epistole despre clinurile întretăiate ale unor coline,
despre un pârâiaş, probabil secat, despre logodne, nunŃi şi
botezuri, despre dansuri şi melodii vechi.
„La plecarea noastră precipitată...” istoriseau unii.
„În vremurile bune...” îşi aminteau alŃii, regretând că nu
păstraseră fotografii panoramice ale aşezărilor, dar le aveau pe
toate în minte, aşa cum erau, cu bucurii şi întristări.
„Vă mulŃumesc mult pentru surpriza pe care mi-aŃi făcut-o
trimiŃându-mi fotografia porŃii...”
„M-am gândit să vă desenez o mică hartă, ca să vedeŃi cum era
orientată clădirea: poarta cu castel te obliga să-ntorci spatele
nordului şi să priveşti spre sud, ca geografii antici...”
„Casa dintre vii era cu privire spre parc; pe şosea, de-o parte şi
de alta, erau înşirate reşedinŃe de vară, iar ceva mai încolo, pe
dreapta, o mică mănăstire de călugări...”
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„Mai Ńii minte tufele de dincolo de fereastră? Un prieten a fost
acolo, mi-a adus câteva frunze de nuc...”
„Îmi plăcea mult acel castelaş de cărămidă aparentă, mă mir că
nu l-au demolat...”
Îşi trimiteau fotografii de la nunŃi, comentând în multe rânduri
de scrisori nuanŃa unei rochii, şi măsurau timpul de la refugii,
care se succedau în ritmuri inegale.
Cineva păstrase o faŃă de masă brodată (trecută cu greu peste
frontieră, condiŃia fiind de a lăsa orice bagaj): o spăla, nefolosită,
an de an, să nu-şi piardă strălucirea. Alta Ńinea într-o cutie
nasturii, mai uşor de dus decât hainele; altcineva strânsese fâşii
din rochii vechi, pastelate, la care se uita ca la petice de poiene
văratice.
Li se păreau vremuri de calm, de pace şi linişte. „Trecutul
frumos şi dureros, spunea unul, l-am închis să stea la păstrare
pentru mai târziu...” „Fiecare ar putea să-şi scrie romanul vieŃii”,
spunea altul.
În fine, altcineva se întreba: „Ce fel de oameni au fost atunci, în
provincia prigonită, de au rezistat la atâtea încercări?” Şi dădea
drept pildă eroismul bunicului său, care a stat câŃiva ani într-o
chilie, într-un loc pustiu, pe malul fluviului.
Fiecare val advers încerca să schimbe ce lăsase celălalt. Mai
erau şi cutremurele şi intemperiile, dar mai ales înaintările şi
retragerile succesive antrenau modificări de nereparat, memoria
era dinamitată în monumente şi în crucile de pe catedrale.
PuŃine ziduri, aşa zis veşnice, rezistau, încât Ńinutul avea ca
specific ruinele şi ca ştiinŃă de bază arheologia grădinilor,
săpăturile printre rădăcini, tuberculi şi bulbi. Nu-i de mirare că
Ńineau la amintiri ca la ochii din cap şi chiar mai mult, orbirea
fiind o condiŃie ideală pentru păstrarea memoriei.
*
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După război, o dată pe an, se întâlneau în Bucureşti, în casa
unuia dintre ei. Motivul real al întâlnirii nu era mărturisit
(aparent, se comemora ori se aniversa ceva). Oricum, sărbătoarea
avea tighel negru, ceea ce nu-i împiedica să petreacă puŃin, la
mijlocul aurit dintre veselie şi plâns. Prin voia destinului, copil
fiind în casa aceea, am văzut aceste întâlniri.
Diz-de-dimineaŃă, copiii de prin casă se trezeau înfăşuraŃi în
miros de aluat proaspăt, frământat somnoros la ora când slăbea
întunericul. Către prânz, zidurile răsunau de mirozne calde,
temeinic aşezate în cotloanele foamei din ajun. Soseau musafirii,
se sărutau în prag şi intrau, vorbind lacom.
Întâlnirea anuală dura până noaptea târziu. În belşugul lungit pe
mese, nimeni n-ar fi putut ghici greutăŃile. Cu o lună înainte,
gazdele începuseră lupta pentru ospăŃ; în preziua mesei, erau
evocate vitejiile, iar copiii le memorau.
Tatăl familiei, de pildă, sărise din trenul în viteză, în braŃe cu un
bidon de untdelemn, cumpărat de la un localnic, într-un sat de
câmpie (Ńăranul îl storsese singur, din floarea soarelui, într-o piuă
veche); se rostogolise pe taluz strângând bidonul la piept, şi astfel
reuşise să scape de razia din gară: alimentele erau confiscate,
deŃinătorii arestaŃi.
De nepovestit sunt celelalte isprăvi, căci era nevoie de beŃişoare
de vanilie, nuci, zahăr, pudră de cacao, scorŃişoară, piper, vin,
făină (masa trebuia să fie nu imaginea palidă, ci icoana altor
vremuri).
De pildă, printre urzici amestecate cu toporaşi (o fată, cu
degetele roşii de înŃepături îi alegea plângând şi-i mirosea unul
câte unul, certată: nu era treaba ei!), Ńiganul cu paporniŃă
ascunsese boabe de ienibahar. Venit în zori, îşi scutura faŃa
bărboasă, ca atunci când tremuri de ger, deasupra hârtiei, lăsând
să ningă pe alb praful cu care se pudrase, cafeniu, aromind a
şocolată; pe măsură ce şocolata ningea, el rămânea livid.
Nucile, trimise într-o valiză de la un rest de moşie, de către
soŃul de-al doilea al unei verişoare (care nici nu lua parte la
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festin), erau sparte cu ciocanul pe piatră în dosul casei. Cranii
îndărătnice, greu îşi lăsau dezvelit creierul în onduleuri, să li se
guste, amare-dulci, amintirile, să li se treacă prin râşniŃă
memoria.
Aceştia erau supravieŃuitorii. BineînŃeles, aveau din Basarabia
şi alt gen de amintiri, despre care nu se vorbea la mese. Erau
lucruri pe care vârstnicii le ştiau prea bine, iar tinerii şi copiii, era
mai prudent să nu le afle.
În ’40, Rusia Sovietică luase pământurile celor înstăriŃi şi ale
marilor proprietari. DeposedaŃii, categorisiŃi ca „şomeri”, „bez
rabot”, erau urcaŃi în vagoane de vite şi trimişi în Ural, în
Kazahstan sau Siberia.
Era încurajat denunŃul, încât să nu scape nimeni: comercianŃi,
industriaşi, agricultori, cei care aveau rude în România, asimilaŃi
cu spionii, ca şi cei care avuseseră vreo funcŃie oficială sau
politică.
Un învăŃător a fost anchetat de NKVD pentru că numele-i era
menŃionat în nişte ziare vechi în legătură cu activitatea Căminului
cultural din comună, înfiinŃat de FundaŃia Regală.
Unui preot i-au fost zburaŃi creierii pentru că într-o zi, ieşind
din biserică, spusese: „În curând avem oaspeŃi!”
În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, comunele fiind înconjurate
de armată, au fost deportate mii de familii din judeŃele Lăpuşna şi
Orhei. Opt sute de camioane au circulat în împrejurimile
Chişinăului, oprind la anumite porŃi şi ridicând intelectuali,
înscrişi pentru repatriere, gospodari, adică, în limbajul lor,
„burjui”, trădători şi „culaci”: „La camion!” „Unde mergem?”
„Ce vă pasă? Are statul grijă de voi!”
Din camioane, erau transbordaŃi în trenuri speciale. Lumea
cunoştea de-acum vagoanele de marfă pentru deportări: aveau
într-o parte un burlan, Ńeava de scurgere. Unii erau despărŃiŃi de
familie şi urcaŃi într-un vagon separat, pentru „singulari”; într-un
alt vagon aveau loc interogatoriile, în mers, să nu se piardă
timpul.
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Aşadar, nimeni nu beneficia de prezumŃia de nevinovăŃie, când
erau urcaŃi în tren aveau deja un dosar, întocmit pe baza
delaŃiunilor de către miliŃia locală ajutată de turnători.
Anchetatorilor, în drum spre Siberia şi inspiraŃi de ea, le
rămânea doar să le stabilească vina, şi existau variante destule:
avuseseră pământ, au vorbit contra, aveau neamuri în România,
fuseseră ofiŃeri, şi aşa mai departe. Un Ńăran a fost învinuit (prin
delaŃiune scrisă) că atunci când îşi lucra pământul „se uita mereu
spre Apus”, ceea ce dovedea fără dubiu că aştepta o venire
dintr-acolo.
Transiberianul era înzestrat cu reflectoare puternice, pentru a-i
descoperi în beznă pe eventualii fugari pe timp de noapte, şi avea
câte o cabină telefonică instalată în fiecare vagon, încât
sentinelele, comunicând cu ofiŃerul din locomotivă, să poată opri
trenul dacă apărea vreo tentativă de evadare.
Cu toate astea, unii reuşeau să fugă, scoŃând gratiile de la
ferestre şi profitând de trecerea pe lângă păduri. După asemenea
evenimente, sentinelele rămâneau în timpul mersului pe scara
vagonului, cu receptorul în mână, ca trenul să poată fi oprit
instantaneu şi evadaŃii să nu aibă timp să se îndepărteze.
Eşaloanele celor ridicaŃi în iunie 1941 au auzit la megafoanele
din gări „apelul lui Stalin către popor”, primul discurs în care se
adresa cu „FraŃi şi surori”, mobilizând la luptă „contra
invadatorilor” şi promiŃând fericire pe tot globul pământesc. De la
un timp, se încrucişau pe traseu cu trenuri militare, pline de
soldaŃi foarte tineri, care se îndreptau în sens opus.
Lagărele din Siberia îşi deschiseseră atunci porŃile în vederea
mobilizării, şi astfel, în timp ce deportaŃii erau duşi spre Răsărit,
recruŃii mergeau spre Apus, adică fiecare spre locurile de unde
plecaseră ceilalŃi. ToŃi aveau să fie lepădaŃi în necunoscut, unii
sub paza miliŃiei cercheze, ceilalŃi pe front. Şi unii şi alŃii
mergeau spre moarte.
Uşile vagoanelor cu deportaŃi, bătute în cuie, nu se deschideau
decât pentru a se extrage cadavrele. Întrucât pe vagoane scria:
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„EmigranŃi de bună voie”, în unele gări au fost întâmpinaŃi cu
muzică, dar lumea era Ńinută la distanŃă, să nu se audă chemările
şi gemetele. La retragerea bolşevicilor, multe din trenurile
sigilate, ultimele eşaloane, au fost trase pe linie moartă, şi nu s-a
mai auzit nici un glas să dea a înŃelege că vagoanele abandonate
erau pline de oameni.

10.

În vara lui 1941, graniŃa mobilă pornise iarăşi, în sens invers, de
la apus spre răsărit. De data asta, cei care fugeau erau ruşii, iar pe
urmele lor veneau românii, aliaŃi, cumplită eroare, cu armata cel
mai mult urâtă de pe continent: Wehrmacht-ul.
La sfârşit de iulie şi început de august, două săptămâni au
aşteptat funcŃionarii statului în apropiere de graniŃă, să se termine
„operaŃiunea de curăŃire”. Orice rezistenŃă cu arma-n mână din
partea populaŃiei era pedepsită pe loc prin împuşcare. „Mi-e
indiferent dacă vom intra în istorie ca barbari, spunea al doilea
om din stat, Imperiul Roman a făcut o serie de acte de barbarie
faŃă de orizontul contemporan şi a fost totuşi cel mai vast şi mai
măreŃ aşezământ politic... Omenia siropoasă, vaporoasă,
filozofică n-are ce căuta aici... Prin urmare, să folosim acest
moment istoric şi să curăŃim pământul românesc... Dacă este
nevoie, să trageŃi cu mitraliera... VeŃi fi fără milă cu ei. Aşa că vă
doresc din toată inima ca, de la început, să vă împiedicaŃi cât mai
puŃin de lucruri formale... Îmi iau răspunderea... şi spun că nu
există lege. Nici o lege.” Adică, ochi pentru ochi, dinte pentru
dinte, sânge pentru sânge.
Într-adevăr, românii intraŃi în regiune prin luptă cu trupele
sovietice au fost atacaŃi în spatele frontului de agenŃi sau
partizani, care-i împuşcau în special pe ofiŃeri. Războiul de
gherilă a durat câteva zile, însuşi generalul suprem fiind
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ameninŃat de câteva ori, ceea ce a determinat amânarea vizitei
regale în teritorii: e uşor de închipuit ce-ar fi fost dacă se
producea un atentat asupra tânărului rege.
Totuşi, către sfârşitul lui iulie, provincia impermeabilă a fost
deschisă pentru întoarcerea refugiaŃilor la vetrele lor. Problema
era să le fie redate proprietăŃile, prin deposedarea celor care-i
deposedaseră, a ticăloşilor care fuseseră instrumentele
bolşevicilor, a celor care cedaseră pe toate tărâmurile, pe cel
moral ca şi pe cel patriotic. Ticăloşii erau cei care, în loc să se
refugieze, rupseseră şleaurile la cai ca să rămână sub ruşi, şi cei
care au tras asupra armatelor române: trebuiau pedepsiŃi. „Dar
poŃi să-i împuşti pe toŃi?” se întreba, copleşit, Mareşalul. „Ar fi
trebuit să împuşcăm cu zecile de mii.” Şi cum îi primiseră! Nici
un surâs, nici un salut, cu unele rare excepŃii. Trebuia înfăptuită o
reeducare morală, din temelii, încât urmele trecerii bolşevice să
fie şterse.
Pe la începutul lui august ’41, populaŃia încă nu îndrăznea să
iasă din pivniŃe, vii şi păduri. De departe, se vedeau oameni
umblând prin sat, dar când soldaŃii ajungeau acolo, găseau pustiu.
Câte un copil rămas pe-afară, cu greu se hotăra să vorbească;
într-un târziu, apărea şi omul dintre pomii din grădină. Cu feŃe
supte, cu ochii plânşi, cu mâna streaşină, căutând ceva în zări, toŃi
aveau pe buze aceeaşi întrebare: care avea să fie soarta lor?
La apropierea trupelor fraterne, Ńăranii îşi făceau larg şi apăsat
semnul Crucii, să nu fie confundaŃi cu „antihriştii” care-şi
aprindeau Ńigara la candele şi-I scoteau ochii Răstignitului din
altare. Neştiind dacă să se bucure sau să plângă, aci râdeau, aci
plângeau, fără să-şi poată reveni, şi continuau să vorbească în
şoapte.
Cel mai greu era de făcut deosebirea între vinovaŃi şi
nevinovaŃi. Cu ce erau de vină cei pe care ruşii îi chemaseră la
concentrare, contingente întregi, toŃi bărbaŃii între 17 şi 40 de ani,
sau cei pe care-i obligaseră să ia parte la manifestaŃii şi să strige
„ura”? Cine şi cum decidea care au fost „cozile de topor” şi care
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n-a avut „atitudini antiromâneşti” şi nu s-a încadrat în „tabăra
trădătorilor”? Pentru a-i deosebi pe vinovaŃi, s-au făcut mai multe
împărŃiri: au rămas sub ruşi la modul inocent „cei legaŃi de glie”,
care nu s-au îndurat să-şi părăsească locul, şi cei surprinşi de
evenimente; restul erau trădători, comunişti înrăiŃi, îmbătaŃi de
propagandă. Mai trebuia dovedit că, într-adevăr, făceai parte
dintre inocenŃi, dar ce dovezi pot fi aduse în sprijinul unui
sentiment, oricât de profund, sau pentru a arăta că istoria „te-a
surprins”, în loc să te prevină?
Pe 16 august 1941, ziarele afirmau: „ToŃi evreii rămaşi în
Basarabia sunt comunişti”. Aproximativ unsprezece mii din
Chişinău au fost internaŃi în ghettoul din mahalaua Visterniceni şi
obligaŃi să poarte steaua de pânză galbenă. AlŃii, împreună cu
etnicii ruşi, au fost duşi în lagărele improvizate în închisoarea
centrală şi în pădurea ReuŃel. Orice act de agresiune asupra
militarilor români, germani, italieni, făcut de un evreu, se
pedepsea prin împuşcarea ostaticilor din lagăr. ÎntrebuinŃarea
limbii ruse în public era taxată drept sfidare.
În autobuze şi în trenuri, domnea tăcerea, se temeau să
vorbească, erau timizi, inferiori. Celor care, în timpul evacuării
Basarabiei sau după aceea, au săvârşit fapte de duşmănie, au
vătămat interesele româneşti sau au manifestat în public
sentimente ostile neamului li s-a retras cetăŃenia română. Sezisat
fie de vreo autoritate, fie de vreun denunŃ, judecătorul trebuia să
întreprindă cercetări, să adune probe şi să înainteze dosarul.
Ziarele îndemnau ca fiecare cetăŃean, „în mica sa rază de
acŃiune”, să supravegheze pe aproapele său şi, în caz că vede ceva
suspect, să anunŃe imediat organele poliŃieneşti...
Era ca o competiŃie. Fiecare val se întrecea cu celălalt întru
pedepsirea celor rămaşi sub adversari. Îi visam pe ai noştri altfel:
înaintând cu pacea şi cu Crucea-n frunte, întâmpinaŃi de toŃi cu
pâine şi sare, cu steaguri-curcubee scoase din ascunzători. Dar
Crucea căpătase gheare, tricolorul se îngemăna pe stâlpi cu
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purpuriul fascist, şi deasupra podului peste Nistru scria:
„Marschall Antonescu Brücke”.
Odată cu venirea românilor, s-a purces la dezgroparea
victimelor valului sovietic; pe ceilalŃi, aveau să-i dezgroape alte
valuri. Începând din iulie 1941, descoperirea gropilor comune nu
mai contenea. Devenite aşa de curând arheologice, săpăturile în
subsoluri şi grădini, dădeau la iveală trupurile celor ucişi în graba
retragerii ruseşti. În beciurile Mitropoliei, în câteva tainiŃe cu
paturi scobite în nişele din zid, poate pentru pocăinŃele prelaŃilor,
activase una din secŃiile NKVD, aceea „specială pentru tortură”,
cel puŃin aşa au gândit cei se descoperiră acolo „scaune electrice”
şi „lămpi cu becuri orbitoare”. (Pe-atunci, arestaŃii care
supravieŃuiau erau duşi cu „Vulturul Negru” în strada Viilor,
unde tribunalul improvizat, colonelul şi doi sergenŃi, pronunŃa
condamnarea. Termenul de recurs era fixat la cinci zile, însă nici
unul n-a rămas atâta în pivniŃa cu nisip pe jos: erau împuşcaŃi
înainte de a se împlini 24 de ore.) În grădina fostului Consulat
Italian, în fundul curŃii, în spatele unei îngrădituri de scânduri, au
fost descoperite în 1941 patru gropi comune, două mai mari şi
două mai mici. Erau ultimele victime, împuşcate în beci şi cărate
apoi pe tărgi (erau în subsol mai multe, însângerate), 75 de
cadavre, unele în pijamale sau cămăşi de noapte, legate la mâini
şi la picioare. Alte gropi au fost dezvelite sub ruinele fostului
magazin „Lafayette”, în beciurile FacultăŃii de Teologie şi în
grădina publică.
S-au găsit în gropi şepci de liceeni, rase preoŃeşti, uniforme
CFR şi, zvârlite peste trupuri, procesele-verbale bătute la maşină;
data arăta că execuŃiile avuseseră loc a doua zi după începerea
războiului. După un nasture, un pantof, o haină, au fost
identificaŃi: ofiŃeri de rezervă, jandarmi, vatmani de tramvai,
Ńărani... Trei erau încleştaŃi unul de altul: probabil fuseseră
îngropaŃi de vii.
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11.
Atât toponimele, cât şi numele de familie, la noi, într-un fel se
pronunŃă şi-n alte feluri se scriu, încât în primul an de şcoală,
elevii sunt puşi să-şi înveŃe propriul nume, să-l scrie caligrafic şi
să-l repete, până ajung să-l spună fără greş.
Nici asupra Capitalei nu e toată lumea de acord: unii susŃin,
argumentat, că numele ei este un plural, alŃii, dimpotrivă, îl
articulează la singular. În fine, moderaŃii consideră că „Bucureşti”
poate fi şi un singular, şi un plural, „pluralia tantum, singularia
tantum”, fiecare să-l spună cum vrea. Toponimele pâlpâie.
Costugeni, Costiugeni, Costujeni, Costiujeni? Oricum l-ai fi
numit, era un spital de boli nervoase. Unde, la revenirea
românilor în ‘41, nimic nu mai funcŃiona. Dispăruse poleiala
celor două saloane de lux, unde îşi permiteau să se interneze
numai nebunii bogaŃi: lenjerie fină, pături din păr de cămilă,
tacâmuri argintate, servitori, pentru care se plătea pe lună cât
leafa unui maior, şi nici cele trebuitoare traiului zilnic nu mai
existau. Spitalul era plin, de la intoxicaŃi cu iarbă sau cu apă
(bolşevicii în retragere otrăviseră izvoare şi fântâni), până la cei
înnebuniŃi de persecuŃii, care în ’40 se întorseseră sub ruşi şi
fuseseră luaŃi drept spioni români; din când în când, NKVD-ul le
promitea că vor fi lăsaŃi să se repatrieze în sens invers, cu
condiŃia să accepte să fie spionii lui.
În Est erau lupte grele, dinspre front veneau valuri de răniŃi, se
murea mult; se spunea că în unele părŃi izvoarele curgeau cu
sânge. Se zicea că în urma armatelor sovietice ar fi fost găsiŃi
soldaŃi îngropaŃi până la piept în pământ ori legaŃi de copaci, să
lupte până la ultima suflare. Se mai spunea (au scris şi ziarele) că
nişte unităŃi germane de sub comanda generalului Schmidt îl
făcuseră prizonier la Ljosno, la sud-est de Vitebsk, pe unul din
fiii lui Stalin, Iacob, locotenent în regimentul 14 artilerie grea,
divizia XIV cuirasată. Deoarece dezertarea şi laşitatea se
pedepseau cu împuşcarea, atât a celui în cauză cât şi a rudelor
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apropiate, conform legii, generalissimul ar fi trebuit să apară în
faŃa Consiliului de Război şi să-şi semneze propria condamnare la
moarte.
Semnele trecerii celor care erau acum fugiŃi peste Nistru se
vedeau şi se simŃeau peste tot. Astfel, viticultorii care refuzaseră
să intre în colhoz au descoperit că în loc de lapte de var pentru
stropit li se dăduse clorură, şi în loc de piatră vânătă, un erzaŃ care
le-a distrus viile. În curtea Mitropoliei s-au găsit lăzi de scândură
proastă, cu fragmente de statui: în unele - capete, în altele busturi,
picioare sau mâini, cu gheare de fier pentru asamblare. Pe un
maidan, tot în Chişinău, zăceau Voroşilov, Timoşenko şi un
Lenin decapitat, iar într-un oraş de pe Nistru fusese văzută o
statuie argintată a celui dintâi bolşevic, cu mâna întinsă spre zări.
Acum, se vindeau cu 15 lei bucata portrete oficiale (Majestatea
Sa şi Antonescu) şi lozinci-citate din spusele Conducătorului, cu
25 de lei una. Erau repetate cuvinte mari: jertfă, faptă, iubire,
datorie, muncă (prefăcută în religie), cinste, legalitate, dreptate.
Cele mai solicitate părŃi ale corpului erau genunchii: neamul jura
în genunchi să se unească şi să fie gata, în frunte cu Marschall-ul,
care, de asemeni în genunchi, jura să-i dea o altă Ńară, un alt suflet
şi o altă conştiinŃă.
Până una-alta, pe lângă un „restaurator” oltean, care deschisese
o cârciumă în Chişinău, îşi luaseră inima-n dinŃi şi patru frizeri,
astfel că în septembrie nu mai existau motive să umble cineva cu
barba până la brâu.
Au fost luate ample măsuri pentru înlocuirea şepcilor ruseşti:
Federala cooperatistă „Codrul” a comandat 200.000 de pălării, ce
aveau să se-ndrepte în câteva zile spre capetele rusificate.
Şi, într-o vreme atât de nestatornică, în nesfârşit du-te-vino,
autorităŃile au înŃeles cât de important, cât de vital era să-i încalŃe
pe basarabenii rămaşi cu tălpile goale: s-au dat dispoziŃiuni
referitoare la fabricarea opincilor. Atelierele de pielărie erau
obligate să prelucreze în acest scop pieile brute de vită, bivol şi
porc, şi să facă opinci pentru bărbaŃi, femei şi copii.
42

12.
ł. a reapărut la Costiujeni în toamnă, în plină campanie de
restauraŃie. MulŃi nu l-au recunoscut (ori s-au făcut că nu-l ştiu),
alŃii l-au crezut revenit din morŃi.
Întâi trecuse prin Chişinău, pe la casa bunicii, din strada
Tighinei. În sufragerie, pe podelele goale, mai erau bufetul
sculptat, masa lungă, câteva scaune. Ruşii nu reuşiseră să ia chiar
tot, ci doar samovarul, vesela şi covoarele. Tante Eugénie era în
doliu după unchiul Wladimir, ridicat de sovietici şi dus în Siberia.
Cu tristeŃe în suflet, ł. a plecat de-acolo mai repede decât ar fi
crezut.
La Costiujeni, camera lui era intactă, ca şi cum abia ar fi ieşit şi
s-ar fi întors după cinci minute să-şi ia Ńigările. Un bolnav care
avea grija lemnelor a venit imediat şi a aprins focul în sobă,
şoptindu-i că aşa făcuse în fiecare sâmbătă, toată iarna trecută, ca
să nu se răcească prea tare pereŃii. Bucătăreasa i-a trimis o porŃie
zdravănă din cel mai bun meniu. Pe masă, mai erau şi-acum
ustensilele de scris, precum şi scrumiera din schijele obuzelor
germane, culese pe frontul de la Oituz, amintire de la tatăl lui.
Prin spital bântuia un căpitan neamŃ, Gandolini, mare afemeiat,
despre care se zicea că ar fi conte veritabil, din Tirol; venea într-o
maşină, cu şofer personal, unul Herman.
Se apropia recensământul militar al basarabenilor. Nu erau
vizaŃi cei „sub arme”, nici aceia care-şi aveau domiciliul în altă
zonă a Ńării. ł. nu făcea parte nici din prima, nici din a doua
categorie: trebuia să se prezinte şi să explice unde fusese în
ultimul timp.
*
Vapoarele cărau evrei spre Palestina, el n-avea unde să se ducă.
Unde era Palestina lui? Avea el vreo Palestină?
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Director era acum fostul, cel din ’40, revenit cu eşalonul
funcŃionăresc, în urma frontului care înaintase rapid până dincolo
de Nistru. BineînŃeles, îl cunoştea, dânsul îl ajutase să obŃină
locul de intern la Costiujeni; se poate spune că-i era chiar prieten,
cum un mentor poate fi amicul discipolului.
După ce l-a pus să-i povestească, începând de la 28 iunie ’40,
directorul n-a încercat să-i prezinte situaŃia în false culori:
chestiunea lui era complicată şi teribil de grea. Nimic din ce
făcuse sau i se întâmplase în ultimul an nu-i era favorabil din
perspectiva legalităŃii recente. La nici una din întrebările ce aveau
să-i fie puse nu putea răspunde încât să apară drept cetăŃean loial,
bine intenŃionat, victimă a împrejurărilor. În primul rând, de ce nu
s-a refugiat? Nu avea nici ogor, nici casă, nici familie; singur,
liber ca pasărea, ce l-a împiedicat să se ducă la gară şi să plece?
Ce spunea el, că s-a îndreptat spre Costiujeni din obişnuinŃă,
neştiind de invazie, nu stătea-n picioare, n-avea să fie crezut. Şi
de ce n-a făcut ulterior nici o încercare de repatriere? Mai degrabă
aveau să-i atribuie alte intenŃii, alte simpatii, până atunci ascunse;
nu intra în nici o categorie nevinovată, dar i se potrivea ca o
mănuşă aceea de simpatizant bolşevic.
– Bine, dar m-au arestat!
Într-adevăr, îl luaseră de două ori, Comitetul împlinitor şi
NKVD-ul... Dar cum de-i dăduseră drumul? Directorul l-a privit
lung, zâmbind amar, cu înŃeles. ł. tăcea, încurcat; la
interogatoriu, era posibil să le fi spus o mulŃime de lucruri,
întâmplări obişnuite, poate şi nume.
A început să se intereseze de cunoscuŃii lui, ce se-ntâmplase cu
ei, dar cei întrebaŃi răspundeau „nu ştiu” şi îl priveau rece. A aflat
totuşi că unii apucaseră să plece la timp, alŃii dispăruseră peste
Nistru, suflaŃi spre Siberia; câŃiva reuşiseră să s-ascundă şi
ieşiseră la lumină în vara lui ’41. De curând, reapăruse şi soŃia
unui medic militar, din neam de moşier. Bărbatul ei era la
Bucureşti în iunie ’40, pe ea invazia a prins-o la Chişinău şi trăise
o adevărată odisee: a colindat străzile, noaptea dormea în grădina
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publică, n-o primea nimeni în casă, şi-a vândut bijuteriile şi
hainele ca să aibă din ce trăi. Pe urmă, nu s-a mai ştiut de ea.
– Dragă, i-a spus directorul la următoarea întrevedere, n-ai să poŃi
explica niciodată de ce pe unii, cei mai mulŃi, i-au împuşcat ori
i-au trimis „na Sibir”, iar Ńie Ńi-au dat drumul. De ce te-au
transferat? Ca să te cheme la raport, să te chestioneze, să culeagă
informaŃiuni?
Nu, sigur că nu: nu semnase nimic, în afară de câteva declaraŃii
şi nişte autobiografii. Nu le recitise cuvânt cu cuvânt înainte de a
semna, nu mai era în stare, dar asta ştia că a semnat, Şi, la urma
urmei, nu era singurul, toŃi care erau pe atunci în serviciu fuseseră
obligaŃi să-şi semneze adeziunea la statul sovietic.
– Monşer, eu te cred, dar nu-i suficient...
Mai trebuia să fie crezut şi de alŃii.
Directorul oftă:
– Fără nenorociŃii aceia, n-am sta aici să ne frământăm creierii, ci
la Jockey Club, jucând pocher ca pe vremuri, păziŃi la uşă de
cămătari, cu obloanele închise şi candelabrele arzând în plină zi...
Acum, dacă vezi undeva lumini aprinse ziua, te gândeşti că au un
mort în casă.
Ca şi cum n-ar fi fost destul, pe măsură ce era analizată,
problema lui se complica. De ce i-a trebuit atât ca să se-ntoarcă la
Costiujeni? De ce a stat ascuns la revenirea românilor?
ReticenŃa putea fi interpretată în fel şi chip, dar în nici un caz la
modul pozitiv: un medic tânăr, care nu era la ora aceea în armată,
n-avea cum să nu trezească aversiune, într-o vreme când militarii
noştri mureau în drum spre inima Rusiei. AutorităŃile aveau tot
interesul să rezolve asemenea cazuri rapid, în mod exemplar.
Stătea în odaia lui din spital, întins, cu ochii-n tavan,
rememorându-şi întâmplările. Culmea, el care se crezuse victimă,
sperând că va fi primit cu braŃele deschise şi lacrimi
compătimitoare, apărea ca favorit al ruşilor, colaborator al
colonelului din Consulat! Analizându-se, îşi descoperi o singură
greşeală: într-adevăr, într-o noapte de iunie (când fusese şi un
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mic, repetat, cutremur), cu directorul-boier în capul mesei, şi apoi
în alai de trăsuri sătule, în ceaŃă de parfumuri, cale de şapte
kilometri spusese bancuri, în care Stalin nici măcar ca sinistru
senior nu apărea, ci ca şmecher, cap al unei protipendade de
borfaşi. Însă ceea ce suna a crimă în urechile ruşilor, pe-atunci
era inofensiv, iar acum ar fi devenit titlu de glorie.
PoŃi să ştii cum se-ntorc lucrurile? Îşi aduse aminte că era pe
undeva un sat, aflase de el din fişele bolnavilor: „Locul naşterii:
Tăcuta, judeŃul...” Dar el nu se născuse la Tăcuta, ci la Tighina.
Pentru ce făcuse, nu s-aştepta să fie decorat, dar nici nu credea
că-l vor învinovăŃi. Totuşi, iată: cei buni muriseră, el trăia, deci
era ticălos.

13.
Maşina s-a oprit în culmea dealului şi a rămas lipită de cer.
Erau patru vânători învechiŃi, în stare să vâneze şi-n închipuire,
fără armă, fără câine, fără vânat, şi cu el, novicele, cinci. Ei în
cizme şi scurte îmblănite, la pălării cu trofee de pene, el în
pantofi, cu pantalonii călcaŃi la dungă şi într-un pardesiu subŃirel,
pe talie, nepotrivit cu şapca în carouri, singurul articol sportmen
de care izbutise să facă rost.
Mergea pe vârfuri, căutând petice uscate şi cărând sub braŃul
stâng o puşcă-mprumutată din panoplia lui Ivaşcu, mare vânător,
membru în redacŃia revistei „Basarabia vânătorească” şi
vicepreşedinte al AsociaŃiei „Sitarul”.
Grupul, cu el încheietor de pluton, se opri în miriştea căruntă de
brumă, discutând despre direcŃia vântului, verificată cu arătătorul
înmuiat în gură, despre unghiul de înclinaŃie al dealului, natura
terenului, felul culturilor, satele mai mult sau mai puŃin apropiate,
cirezile împrăştiate prin viile de mult culese, unde vreo trei copii,
păstorii, scociorau prin vrejuri după boabe uitate şi cârcei. Invitat
de onoare şi şef al expediŃiei era avocatul Iorgu Lepşa, vânător
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încercat şi moşier cu o proprietate frumuşică la Pietrişuri, judeŃul
Iaşi.
El, ce căuta acolo, asudând în frig, cu puşca subsuoară? Cum nu
i se dădea atenŃie, i-a lăsat în plata Domnului şi s-a uitat în jur: i
se păru, cât putea cuprinde cu ochii, o zonă de linişte, şi se miră
că lumea sfârtecată ca anteriul unui nebun era totuşi făcută din
petice de calm şi fâşii de pace. Vitele păşteau prin vii, arăturile
luceau, iar de-a lungul haturilor ademeneau ochii tufele de
porumbar.
Cu ochii la băieŃii care se hârjoneau într-o margine de vie, îşi
aduse aminte cum, copil, la Ńară, venea seara sătul, după ce toată
ziua mâncase susai frecat în palme, măcieş, măcriş, verzături de
prin pomi, aguridă şi mustăŃi de viŃă, clei dulce de pe zarzări şi
vişini, păpuşoi în lapte şi nuci verzi. Cum se tolăneau în jurul
unui foc mic, fumând urzici uscate, cum prindeau cu ceară
cocoloşită păianjeni de pământ, tarantule, cum una ieşise odată în
spinare cu o puzderie de pui împrăştiindu-se, şi toŃi băieŃii au
rupt-o la fugă.
Vânătorii au dat drumul câinilor şi îşi încărcau puştile.
Zgomotele metalice, seci îi dădură fiori. Pe când ceilalŃi se
risipeau către perdeaua de salcâmi din zare, el rămase în urmă,
mergând paralel cu şoseaua, unde şoferul dispăruse cu burta-n sus
sub maşină, verificând sau reparând ceva.
Mergea mecanic, fără să-i treacă prin minte să se uite după
iepuri, pentru care avea o reală simpatie de când aflase că
se-ngropau iarna-n zăpadă, lăsându-şi doar o aerisire în dreptul
nărilor.
Îl văzu de departe pe Ivaşcu: discuta cu Iorgu Lepşa, arătând
vag în direcŃia lui; n-avea cum să-i audă, dar ştia ce vorbeau. De
altfel, ăsta fusese motivul pentru care seniorul îl chemase şi pe el
la vânătoarea neoficială, la care-l invitase pe boierul din
Pietrişuri.
Suficient de departe încât să nu fie auziŃi, Ivaşcu îi spusese lui
Iorgu Lepşa: „Ăsta-i băiatul”, iar Lepşa, aruncând o privire în
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urmă, aprobase printr-un semn din cap: „Se face”. Era soluŃia
găsită, după lungi discuŃii şi chibzuieli.
Vânătorii se răriseră cât Ńinea câmpul, s-auzeau tot mai des
pocnetele puştilor, băieŃii din vii li s-alăturaseră zburdând, să
culeagă şi să care vânatul, câinii de la nişte stâne se Ńineau după ei
răguşind de lătrat.
ToŃi păreau la largul lor, în afară de el: cu pantalonii mototoliŃi,
plini de scaieŃi mărunŃi, holera adusă de ruşi în cozile cailor,
tremura înfrigurat, abia târându-şi pantofii încleiaŃi în glod.
Tocmai când se gândea cu uşurare, dar şi cu oarecare jenă, că
n-avea nici o şansă să-mpuşte ceva, la uruitul brusc al motorului
pornit de probă, un iepure care i se păru gigantic îi sări de sub
picioare şi porni în salturi. Uluit, s-a învârtit în loc şi a tras, cu
ochii închişi. Când i-a deschis, ceva mai încolo era, într-o baltă de
sânge, o moviliŃă de carne roşie.
Se uită ameŃit în jur: pe costişele din stânga zări iepuri fugind,
sus de tot se roteau câŃiva uli. Nu simŃea decât ruşine. Ce rost
avea teatrul ăsta? Cel puŃin ceilalŃi îşi cunoşteau perfect rolurile,
el se purta ca un cabotin.
La prânz, când s-au adunat sub un nuc, la locul ştiut, fiecare
venea cu câte patru-cinci iepuri. SatisfăcuŃi, încântaŃi de ei,
închinau cu poftă din votca de pojarniŃă, întinşi pe-o rână în jurul
merindelor aduse de fiecare în taşcă.
BineînŃeles, el era singurul fără merinde; îmbiat de ceilalŃi să
guste, le asculta certurile pe tema îndemânării, înŃepăturile
reciproce, glumele: se simŃeau bine, păreau împliniŃi şi fără
probleme, în timp ce vaietul unor gâşte sălbatice, invizibile-n cer,
în drum spre sud, sfâşia aerul. Câteva zile după aceea, nu-i ieşi
din minte imaginea boŃului de carne informă, în care nu se mai
cunoştea ce fusese înainte de glonŃ.
– Nu aşa se face, băiete, îl dojenise Ivaşcu, noi nu suntem
hingheri, există o artă, o eleganŃă a vânătorii!
– Noi care am trecut prin focul a două războaie ştim ce-nseamnă
asta, adăugă un ofiŃer, când ridici arma asupra vânatului, nu
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trebuie să uiŃi că eşti om, scurtează-i chinurile, ucide-l repede, iar
dacă-i numai rănit, aplică-i lovitura de graŃie.
La începutul săptămânii următoare, ł. se afla în comuna
Pietrişuri, la primărie, unde martorii aduşi de boier au declarat
că-l cunoşteau, că acolo se născuse, cum îi chema pe părinŃi, cine,
unde şi când îl botezase; făceau această mărturie pentru
reconstituire, actele lui fiind pierdute din cauza vremurilor de
război, şi nici registrul parohiei nu mai exista, deoarece biserica
din sat fusese arsă.

14.
Palatele sovietice erau goale, iar în curŃile închisorilor din
regiunile părăsite zăceau mormane cadavrele celor împuşcaŃi în
graba retragerii. Colonelul din fostul Consulat Italian ajunsese în
Siberia, în unul din corturile căptuşite pe dinăuntru cu scânduri,
iar pe dinafară cu stâlpi de cadavre îngheŃate. Mama lui, cea
îngenuncheată noaptea la icoană, acum arestată şi ea, încerca să le
explice anchetatorilor cât de priceput era Avenir Ivanovici, fiul
ei, rostit în plenitudine: un meseriaş care şi-a îndeplinit mereu
datoria.
Eşaloanele celor în haine bune, din păr de cămilă, din lână sau
piele veritabilă, brusc transformaŃi în trădători, aduceau în lagăr
un suflu nou: aerul martirajului conştient, acceptat ca necesitate
istorică. Foşti anchetatori, procurori, judecători simŃeau acum pe
pielea lor pedeapsa şi se credeau victime ale unei „lucrături a
serviciilor de spionaj străine”, ale „spionilor germani infiltraŃi în
NKVD” sau ale „unei lovituri de stat”. „Cine o fi în spatele
conspiraŃiei?” se întrebau. „Cine oare a preluat puterea?”
Colonelul din fostul Consulat era convins că, de la o zi la alta,
vor veni să-l elibereze, când nedreptatea va ajunge la urechile lui
Stalin, conducătorul care nu ştia nimic despre ce se petrecea jos,
ce păŃeau slujbaşii devotaŃi. Învinuit de trădare de „trădătorii din
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partid”, se străduia să ajute ancheta prin dezvăluirea cât mai
multor relaŃii şi nume, încât să se ajungă mai uşor, mai rapid la
rădăcina erorii. Scria liste după liste, descoperea comploturi,
crezându-se mai presus de ceilalŃi deŃinuŃi, fără îndoială vinovaŃi,
deci meritându-şi soarta. Strivea din când în când câte unul din
păduchii mari, gingaşi, rotunjori, lacomi, specifici lagărului, şi
ofta. Când s-apropiau caraulii, era convins că veneau să-l
elibereze, iar când a încercat să folosească şi cu ei tonul pe care le
vorbea deŃinuŃilor ordinari, a fost bătut ca orice om de rând, ceea
ce i-a sporit convingerea că rana trădării era mai adâncă, mai
infectă decât crezuse. Însuşi Stalin spusese, în 16 iulie 1941, că
pe toate fronturile există elemente care aruncă armele şi aleargă
în întâmpinarea duşmanului, iar în oraşe îi ies înainte cu pâine şi
sare. Şi poate că „divinul” nici nu-şi închipuia grozăvia în toată
întinderea ei. Totuşi, erau şi lucruri pe care colonelul nu
le-nŃelegea: cum devenise duşman prietenul de ieri, Germania,
spre care curgeau trenurile cu grâul Basarabiei, şi de ce ziarul
„Pravda” publicase până-n ajun de război discursurile integrale
ale lui Hitler?
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Partea a II-a

PUŞTIUL DE BLOC
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1.
Trecuseră douăzeci de ani de la război. Puştiul abia dacă auzise
că au fost odată nişte lupte, pe care le contopea în capul lui cu
bătăliile cu turcii. El avea propriul lui război: cu profesorul de
istorie, căruia toată şcoala îi zicea „domnul”.
Domnul avea o teorie:
– Energie şi curaj! Copernic era fiu de brutar, Kepler s-a născut
într-o cârciumă, d’Alembert era copil găsit într-o noapte de iarnă
pe trepte de biserică, Pierre Ramus era cioban, tatăl lui Columb
scărmăna lână, Cook a fost băiat de prăvălie, Haydn era căruŃaş;
unii au învăŃat la felinarul din stradă, tu ai lumină la nas şi nu
vrei...
Dacă te-ai fi luat după domnul, lumea era plină de d’AlemberŃi,
de Copernici şi de Kepleri încăpăŃânaŃi, care trebuiau siliŃi să
se-ntâmple. Pe Puşti, fiindcă-l chema Eugeniu, îl alinta cu
diminutivul „Geniu”, şi clasa râdea.
Seara, tatăl intra pe uşă, negru:
– Ce-ai făcut azi la şcoală?
El luase 5, 6, cel mult 7. Şi palma paternă lovea. Tatăl nu
înŃelegea frumuseŃea notei perfecte de 6, iar domnul spunea
mereu cum au ajuns alŃii mari din nimic.
Duminica, Puştiul se ducea să se-nchine la o raclă de-argint:
„Ajută-mă!” Apăsa cu gura, sfântul mustea de har. La el nu
se-nchinau mulŃi, doldora de puteri, voia să se dăruie şi nu i se
cerea, aşa că era bucuros de rugăciuni. Puştiul plângea duminica,
în genunchi, ajuns la mâna ferecată a unui sfânt mic.
Într-o noapte, spre zori, la ora de leşie trei, Puştiul s-a dus la
fereastră şi s-a zvârlit cu gândul, în gol. Aerul tremura, speriat de
suflul gurii cu aburi calzi, de zgomotul vorbelor şoptite: „Să nu
afle mama... O să se ducă la vecini să mă caute, o să-ntrebe de
mine la pâine, la chioşc, peste tot; mi-am luat adidaşii vechi şi
geaca groasă, ca să creadă c-a venit Florica şi m-a dus la Ńară, o să
dea telefon mai târziu, şi atunci o să râdă liniştită. Dar să nu
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plângă, n-ar avea de ce, că nu ştie, crede că mă joc pe tarla cu
băieŃii, o să mă laude-n gând că nu mi-am luat hainele bune să le
stric. Mi-e frică să nu afle mama. Şi de-o fi, să-mi pună pe piept
stiloul nou şi să-mi prindă insigna.”
Văzute de sus, casele se lipeau de pământ, multe lucruri
dispăruseră. Strada era săracă. Jos, pitită-ntre blocuri, era casa cu
o curte jigărită şi doi lei cenuşii la scară. Acolo,
Baba-care-a-fost-odată ofta şi ea, păşind mărunt spre fereastră.
Era de neam bun, din nobili vechi, încuscriŃi arăbeşte în Cruciade,
baroneŃi stabiliŃi la VeneŃia, greci din Kefalonia, cavaleri ai
ordinului Sf. Ana, stră-străbunică-sa era să fie regină, avea rude
prinŃi şi generali împuşcaŃi. Sprijinindu-se cu mâinile de pervaz, a
ridicat ochii şi l-a văzut sus, pe geam:
– De unde ai mai răsărit şi tu, copile? Erai aici şi nu te vedeam?
Te văd acum şi nu eşti?
El a zâmbit galeş: Baba (aşa-i zicea lumea) era prima făptură care
se uita la el luminându-se. Gândul lui nu renunŃase încă la ce avea
de gând, dar se răzgândea mereu şi de fiecare dată o lumina pe
Babă la faŃă.
– Copile blând, mâine dimineaŃă să vii la mine, să vorbim... Cu
drag te aştept, acum du-te şi dormi, e şi foarte târziu, şi prea
devreme.
Puştiul Ńipă:
– Ce-Ńi pasă Ńie de mine?
Şi gândul l-a dus departe. A doua zi dimineaŃă era la uşa Babei.
Până pe la paisprezece-cincisprezece ani, copilul e suflat cu aur.
Aşezat la masa acoperită cu stofă moale, încât vârful pixului
găurea foaia, Puştiul îşi făcea lecŃiile. „Te ajut, îi spusese Baba.
Cu ocazia asta, mai învăŃ şi eu.” Puştiul citea, ea îl corecta şi
făcea comentarii. Lui, nu atât lecŃiile, cât liniştea îi pria: lucrurile
păreau aşezate pentru totdeauna, obiectele necunoscute, stranii, îl
fascinau. O statuetă reprezenta un far cu becul stins, şi un marinar
se pregătea să arunce un colac de salvare naufragiatului din
valuri. Cutii cu capacul sculptat, cutiuŃe încrustate, cuŃite fără
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tăiş, dar cu mânere înflorite, buchete artificiale în vaze, într-o
colivie un papagal împăiat... Deasupra patului, un tablou mare: o
fată purtând o cunună din frunze.
Lumina se mişca încet de tot, nu se grăbea, parc-ar fi zis „e
timp destul”. Nici un zgomot deasupra ori dedesubt. ÎŃi venea să
laşi capul pe masa moale şi s-adormi. Şi glasul Babei era
limpede, plăcut, comentariile uşor de înŃeles, chiar amuzante,
încât Puştiul se trezea că ştie. Iar ei îi plăceau compunerile lui.
Pentru ore, Baba nu voia să primească nici un ban, zicea că nu
dădea meditaŃii, n-avea calificare. De vreme ce Puştiul lua note
mai bune, Tatăl era mulŃumit, mai ales că nu trebuia să
cheltuiască. Seara, pe banca de la uşa blocului, le spunea
vecinilor că băiatul lua lecŃii cu „doamna din casa de-alături”, „o
doamnă bine, de pe timpuri!”
Pe doamnă o chema Mimi Bârzescu, Furtunescu după soŃ.
Copilărise pe o moşie suficient de mare încât să pară o-ntreagă
lume, ai cărei stăpâni erau ea şi ai ei. Avusese guvernante, îşi
luase bacalaureatul într-un mare oraş, apoi plecase la Paris, să
urmeze arta dramatică. Acolo, primise un premiu de dicŃie, de
dicŃie franceză! Se gândea să se facă actriŃă. În cele din urmă, s-a
căsătorit. SoŃul fusese medic militar, ofiŃer cu grad mare în primul
război. După aceea, s-a ocupat, la conac, de opere filantropice. Ea
era democrată, din generozitate naturală. Aveau o fată.
După război, s-au stabilit la Bucureşti. Când i-a murit soŃul, doi
ani n-a ieşit din casă decât ca să meargă la cimitir. Acolo, o
femeie i-a spus: „ÎŃi convine să porŃi atâta doliu, n-ai mai sta să
jeleşti dacă ar trebui să-Ńi hrăneşti copiii!”
Până atunci, ea şi fiica ei trăiseră din vânzarea lucrurilor.
Singura slujbă care i s-a oferit la „BraŃele de muncă” a fost:
femeie de serviciu. S-a descurcat şi în postura asta, care i-a prins
bine Fiicei la dosar, pe vremea muncitorimii. De pe urma slujbei,
primea o pensie infimă.
– Parc-am trăit mai multe vieŃi, spunea, şi de toate-mi aduc
aminte!
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Obişnuia să istorisească din anii de dinainte de Războiul
Crimeii. Fiică-sa replica:
– Tu nici nu erai pe-atunci!
– Şi ce-i dacă nu eram?
În vara invaziei, în ’40, era la un conac, venită împreună cu
slujnica să ajute la strângerea recoltei, în urma unui apel al
societăŃii „Femeilor Române”; probabil a fost singura care-l
luase-n serios. Îşi amintea că într-o seară, la cină, zărise acolo un
tânăr blond, sosise dimineaŃă şi a plecat înainte de sfârşitul mesei;
cineva i-a şoptit ceva despre el, dar nu mai ştia ce anume. Nu se
aştepta să-l revadă, după atâŃia ani, în Bucureşti, şi încă unde:
musafir la ea acasă, şovăind în prag, să intre, să nu intre. Foarte
puŃin schimbat. Ea, pesemne, se schimbase mult, el n-o
recunoscuse.
2.
Puştiul se lupta cu istoria şi cu Iliada.
– Lasă, îŃi explic eu Războiul Troian, spuse Baba; el asculta cu
bărbia-n pumni.
...La Aulis, unde s-au strâns grecii, Ńărmul strâmtorii Eurypos e
o câmpie îngustă, presărată cu stânci, mărginită de munŃi în
partea opusă mării. MunŃi sunt şi de cealaltă parte a strâmtorii, în
Eubeea, o insulă unde-i cetatea Chalcis.
Pe Ńărm, iată corturile, carele de luptă şi caii. Cele o mie de
corăbii au scos din casă femeile din Eubeea, curioase să-i vadă pe
războinici; bărcile au trecut apa şi s-au lipit de Ńărmul cu soldaŃi.
Eroii îşi văd de-ale lor: Palomede şi Protesilaos joacă zaruri,
Diomede, Meriones şi Odiseu aruncă discul. Pe fâşia îngustă
dintre uscat şi mare, Ahile aleargă, la butucul roŃii, în rând cu
cvadriga: armăsarii în galop nu reuşesc să-l întreacă. ToŃi sunt
regi, mai mărunŃi sau mai mari, dar pe Ńărm şi asupra lor
domneşte o singură putere: minciuna. Abia aşteaptă să plece, să
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simtă sub picioare Asia, şi primului cioban păscându-şi oile pe
Ńărm să-i lege mâinile la spate şi gleznele de gât. E noapte.
SoldaŃii dorm pe câmpia stâncoasă de lângă mare, la strâmtoarea
Eurypos, visând cum vor ucide troieni. În vremea asta, regele
Agamemnon plânge în faŃa cortului, întrebându-şi servitorul cum
se cheamă steaua necunoscută, vecină cu Pleiadele, iar din Theba,
unde poposiseră, Clitemnestra şi Ifigenia pornesc, uite-aşa, spre
Aulis, cale de şase sau şapte ore cu căruŃa.
Lumea se împarte în cei care mint şi cei care sunt minŃiŃi. Aici,
la Aulis, minciunile sunt mai mari decât flota şi mai bine
împletite ca parâmele celor o mie de corăbii din scânduri de pin.
Clitemnestra crede că-şi aduce fiica la nuntă, Ifigenia ştie că se
mărită cu Ahile, iar Ahile, manevrat ca piesă de joc, nu ştie
nimic, e marele păcălit.
De fapt, Ifigenia este adusă ca să fie tăiată, cu gâtul pe butuc,
pentru că Tiresias tună şi fulgeră în numele Cerului: corăbiile,
spune el, nu vor ieşi din strâmtoarea Eurypos decât dacă
Agamemnon îşi ucide fiica. Dar orice corăbier ştie că în Eurypos
e un curent capricios, întâi curge de la nord la sud, ajutând ieşirea
spre Capul Sunion şi insula Andros, apoi se opreşte brusc şi, după
câteva minute se aruncă în sens contrar, de la sud la nord,
zădărnicind plecarea în larg. Răzgândirea apelor se repetă cam de
zece ori în interval de o zi şi o noapte. Te întrebi: corăbiile
grecilor nu aveau vâsle? Nu erau vâslaşii în stare să înfrângă
curentul, ei care vor înfrunta valurile dintre Scylla şi Charibda?
Toată lumea minte! Chiar dacă Paris ar fi venit cu Elena de
mână să i-o redea lui Menelaos, rugându-l să primească mii de
răsplăŃi, aduse cu braŃele din corăbia cu daruri (mătăsuri, smirnă,
pietre scumpe, parfumuri, sclave), mirmidonii, argienii, beoŃienii,
enianii, cei din Atica, Fokida, Salamina, Ftia, mulŃimea lacomă a
coaliŃiei nu l-ar fi lăsat să ierte.
De ce numai războiul să aibă noroc? De ce să fie toate trucurile
de partea lui? Am să-Ńi arăt câte puteau să se întâmple între
Theba, ultimul popas al Ifigeniei, şi Aulis! Întâi, trebuiau să
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traverseze o câmpie tristă, cu zăcăminte de turbă, cu mlaştini
unde fermentează roua-cerului, o floare ucigaşă care prinde gâze.
Dacă trec de mlaştini, lăsând la dreapta drumul spre Sparta,
Tanagra şi Oropos, trebuie să s-oprească la un izvor, popas firesc,
sub muntele numit, nu degeaba, Culmea Lupilor (Lyko-Vouni).
Câte nu se puteau şi aici întâmpla! Lupii puteau să apară din tufe,
şi femeile speriate nu mai ajungeau la timp, cereau adăpost
undeva, iar Tiresias, obligat să lămurească din punct de vedere
oracular intervenŃia lupilor, s-ar fi dat bătut. Dacă treceau
nevătămate de Culmea Lupilor, intrau într-un defileu cu pereŃi de
stâncă, şi urcau altă culme, Muntele HoŃilor (Klepto-Vouni). Ce
mană cerească ar fi fost pentru hoŃi apariŃia carului cu femei grele
de bijuterii!
Vezi, ar fi putut să existe o piedică, încât Clitemnestra şi
Ifigenia să nu se fi ivit niciodată în tabăra de corturi de la Aulis...
Şi totuşi nu s-a întâmplat nimic! Lucrurile şi-au urmat cursul.
Ifigenia a murit şi războiul a început.

3.
– N-am fost niciodată la mare... i-a spus Puştiul, într-o zi.
– Să Ńi-o predau! Repede: un lighean, apă sărată, un evantai,
câteva scoici...
Unică este culoarea. O culoare fără nume. Verzui, albastru sau
verde-cenuşiu, verde bătând în albastru sau invers... (Mie mi se
spunea că am ochii în culoarea asta.)
...De fapt, fiecare are marea lui. Latinii credeau că murmură, cu
gângurit de copil. AlŃii spuneau că bâzâie ca albinele, şi nu mă
miră, dacă îşi învârte roiurile, nu-i exclus să aibă şi zumzet. Dar
tot în latină, vulcanii făceau ca porumbeii, asta e o gingăşie pe
care nu pot să mi-o închipui. Şi, parcă n-ar fi de-ajuns, la ei şi
cutremurul susura, ceea ce întrece orice măsură. Cred că latinii
erau surzi: la ei, vulcanii, privighetorile, marea, albinele, tigrii,
farmecele, cutremurul şi tunetul, apa şi flăcările, toate erau
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murmurans, adică murmurătoare. Cu alte cuvinte, era totuna dacă
lângă tine ardea o lumânare ori somnorea un tigru.
Era mai multă linişte. Pe vremuri, te auzeai gândind, foşnea
luna-n rotire, auzeai cum susură nisipurile curse, cum pâlpâie
flacăra, cum scârŃâie plasa de stele ghimpate. În porturi cât
Hamburgul, de strigătele hamalilor: „Hoo-rup! Hoo-rup! Ho-Isaa!
Ho-Isaa!” ori de primejdiosul „Vardaa!”, apăreau în aer ecouri de
bolŃi. În pădurile NeamŃului, „Azaa! Azaa!” era strigătul din susul
muntelui, cu puŃin înaintea trunchiului care venea pe jgheaburi.
Acum, cei care murmurau sunt nevoiŃi să urle. Vulcanii bubuie,
cutremurul rage, marea mugeşte. Cine nu urlă înseamnă că n-are
glas.
Când Baba se-ntoarse din antreu c-o farfurie, Puştiul, aşezat pe
patul ei, plângea. La căpătâi, pe-o lădiŃă nerindeluită (pusă pe
latura îngustă ca să semene a noptieră), peste un vraf de cărŃi era
una deschisă. Puştiul uitase să-şi şteargă obrajii, partea de jos a
feŃei îi lucea ca unsă. Parcă ar fi stat la capul unui mort: n-avea
nici o putere, dar nu se-ndura să plece.
Ce poŃi să faci când descoperi plânsul copilului care stă
îngrozit, incapabil să se clintească, fiindcă a descoperit partea
ascunsă a lumii? De obicei, oamenii mari îl liniştesc asigurându-l
că asemenea lucruri nu se mai întâmplă, Ńin de trecutul îndepărtat,
de care omenirea, progresând, se leapădă. Răul este împins în
urmă, azi nu mai sunt balauri, căpcăuni, monştri, le-a rămas
numai numele, în diverse istorii.
Puştiul plângea lângă cartea deschisă.
Era un desen alb-negru, plat şi fără putere, un păianjeniş de linii
care nu puteau să taie, nici să înŃepe. Flăcările desenate ca nişte
frunze lungi, învăluind pe la picioare, nu frigeau dacă-Ńi puneai
degetele peste ele. Atunci de ce gurile răscroite de Ńipete, de ce
ochii scoşi din cap, feŃele îmbătrânite cu secolele durerii?
Nimeni n-ar putea să urle în asemenea hal dacă flăcările l-ar
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mângâia ca frunzele-n grădină şi dacă ascuŃişurile s-ar face că-l
pătrund.
Fără să închidă cartea, fără să spună un cuvânt, Baba se aşeză
lângă el pe marginea patului şi-i puse mâna uşor pe umăr. Puştiul,
cu o mişcare de parcă ar fi împuns cu coarnele, îşi propti capul de
pieptul ei. Stătură aşa câteva secunde, consolându-se unul pe
altul. Apoi, fiindcă Puştiul nu se dădea dus, Baba, cu bărbia
ridicată şi ochii-n tavan, îl bătu pe spate: „Hai, timpul n-aşteaptă,
trebuie să ne mişcăm!”
Începuse ploaia, pe geamuri alergau stropi, ploua cu forŃă, încât
s-auzeau frunzele sunând. Puştiul se uită pe fereastră: lumea
părea largă, practic infinită, şi nu se vedeau nicăieri grozăvii. Pe
strada calmă, către prânz, când se-ntăreşte lumina, se vedeau
săltând prin dreptul gardului capetele fără trupuri ale trecătorilor.
Un stol de vrăbii făcea larmă, şi toate ororile, bine ascunse, erau
de domeniul închipuirii.
– Hai să-Ńi povestesc despre călătorii, spuse Baba.
La unele frontiere, mureau spintecate de cuŃite vameşe bagajele
grase, era desfăcut cufărul de rafie cu perne şi tacâmuri. Alteori,
călătoria era ghilotinată: se întrerupea brusc, undeva, din cauza
unei răscoale. Închipuie-Ńi locomotiva cu Ńipăt prelung şi fum pe
spinare, gările cu lumini în geamuri, mirosind a vin şi a cărbuni,
uniformele armatei de slujbaşi servind la plecări şi sosiri. Şi
Ńipătul trenului, cu atât mai extins cu cât mai lung drumul,
chiuitura întoarsă în sus la sfârşit, oraşele şi cătunurile, unde te
gândeai că ai putea să cobori, să trăieşti, dar trenul te duce, te
duce, te duce, te duce.
Uitam trezitul foarte devreme, de fapt noaptea nedormită,
ajunul serios şi frugal, bagajele în mijlocul casei, pantofii
pregătiŃi, hainele pe spetează, fiorul când le vedeai aşteptând,
asociate fără voie cu vorba „a pleca înseamnă a muri puŃin”. Mai
trebuia să laşi şi ceva sfaturi, eventuale porunci, încă puŃin şi îŃi
făceai testamentul, vorbeai ca şi cum ai fi fost deja departe, te
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uitai în oglindă şi îŃi păreai fantomatic. Te culcai şi nu puteai
dormi, aŃipeai doar înainte de-a suna ceasul.
Baba se lăsă pe spătar şi închise ochii. Puştiul căuta ceva în
dicŃionar. Ea a continuat, însă fără glas:
...Pe vremuri, călătoria ar fi trebuit inclusă în pedeapsă: dura
doi ani. Aşadar, o condamnare la doi ani de surghiun era ceva
absurd: abia ajuns, exilatul ar fi trebuit să plece îndărăt,
dublându-şi verdictul prin drumul de-ntoarcere. Existau, din
câte-am auzit, poştalioane, un sistem de diligenŃe rapide, iarna
sanie, vara caretă cu patru roŃi gigantice, aşa-numita tarantă, cu
trei cai, troica rusească, în care călătorul zăcea înmormântat sub
blănuri. Taranta nu cunoştea decât galopul, cu opriri din trei în
trei ore pentru schimbarea cailor.
Dinspre răsărit spre apus, marele trakt siberian, având puncte
de popas cu foişoare de strajă, era drumul ceaiului rusesc şi al
blănurilor scumpe. Iar dinspre apus spre răsărit era străbătut, sub
cnuturile cazacilor în uniforme verzi, de convoaie de ocnaşi în
mers spre katorga, cântând în zornăit de lanŃuri: „Siberie, şi aici e
tot pământ rusesc, pe mine Siberia nu mă sperie... „
Din loc în loc, dar la ce distanŃe! în mijlocul stepei sau în
miezul celei mai mari păduri de pe pământ, erau târguri de-o
mie-două de suflete, cu case de lemn şi două biserici, una în
centru, cealaltă la cimitir... Ori sate de exilaŃi, unde puteai zări
femei plângând, copii flămânzi, pe jumătate goi, alergând cu
mâna-ntinsă pe lângă convoaie.
În 1917, calea ferată până la Vladivostok era sfârşită... Începea
teroarea roşie! Drumul nu se mai măsura cu anii, ci cu lunile şi
zilele, în vagoane de marfă, în trenuri care nu trăgeau la linia întâi
şi nu circulau cu viteză maximă, ci furişate prin margini de gări,
unde aşteptau cu ceasurile, pe linii moarte. De-a valma cu cei de
drept comun, hoŃi de buzunare, tâlhari, erau de tot felul, mai ales
„elemente periculoase” (un element periculos nu a făcut încă
nimic, însă ar putea să facă). Pentru că erai ce erai, pentru că nu
erai ce ar fi trebuit să fii, pentru un cuvânt, pentru un râs, pentru o
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tăcere, pentru o privire. Cei care supravieŃuiau erau descărcaŃi
într-o staŃie îndepărtată, încolonaŃi şi duşi la marginea pădurii,
unde-i aşteptau o placă de lemn bătută-n cuie pe-un trunchi de
copac şi o gheretă cu sape, fierăstraie şi topoare...
...Ea nu ajunsese în Siberia, doar până la ultima staŃie înainte de
Asia. I-au închis într-o fostă mănăstire; de ce să mai ridice ziduri,
de vreme ce existau, iar clopotniŃa era foişor de pază?
În biserică se făcuse infirmerie, vitraliile erau sparte, sfinŃii, nu
se ostenise nimeni să-i acopere cu fum. SchimonosiŃi cu desene
batjocoritoare şi iscăliri stângace, răbdau în tăcere. Cei cărora le
fuseseră cruŃaŃi ochii priveau cu fixitate supraomenească spre
lumea care forfotea, se zvârcolea şi gemea. La intrarea-n altar nu
mai erau nici sfintele porŃi, nici perdelele de catifea cu aur, ci o
pânză cenuşie, întinsă pe sfoară. Când din altar se auzeau femei
Ńipând, în rest se făcea linişte. Aşteptau să audă şi celălalt glas,
finalul canonului: Ńipătul de copil. Nici faptul că femeile năşteau
în altar, cu faŃa spre Răsărit, nici ideea că unele erau din cele mai
rele soiuri, târfe, hoaŃe, criminale, nu păreau să-i supere pe sfinŃi
şi pe îngeri, cât mai rămăsese din ei pe zugrăveala umflată de ploi
din înaltul bolŃilor. Pe ele însă le intimida asistenŃa divină, ochiul
triunghiular al lui Dumnezeu. „MăicuŃele”, femeile încarcerate
pentru credinŃă, le afuriseau şi le certau, că n-ar fi trebuit să
nască, nici măcar să treacă pragul altarului, mai bine să moară cu
pruncul în ele decât să spurce lăcaşul sfânt.
Ea le invidia uneori că năşteau ca în Rai.
La porŃile lagărului, se putea citi: „Prin muncă, spre libertate”.
Unii încercau totuşi să evadeze înainte, cei mai mulŃi erau prinşi.
Ca nu cumva să le scape vreunul strecurat printre cadavre,
morŃilor încărcaŃi pe sănii li se zdrobeau craniile cu un ciocan,
înainte de a fi deschise porŃile.
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4.
Baba se scutură uşor şi se-nveli în şal.
– Eram tânără, spuse tare. Locul era plin de cavaleri, ne plimbam
pe bulevardul din faŃa mării. Ai văzut vreodată o zi perfectă? O zi
care să nu jeneze prin nimic, totul, de la trezire până adormi, să
fie cum trebuie? Eu am trăit aşa ceva, atunci. De la vârfurile
pantofilor mei de mătase şi până la orizont era bine. Despre nimic
n-aş fi putut să spun că nu era la locul lui: peştele mort agăŃat
într-un scaiete, fiecare aşchie de scoică, orice urmă pe nisip. Cum
să-Ńi spun? Pământul mirosea a dureri de Dumnezeu prevăzute.
El, ştiam că vrea să-mi spună ceva, îi simŃeam nodul din gât,
dar ziua fiind perfectă, nu mai puteai să-i adaugi nimic, orice
cuvânt ar fi fost în plus. El voia să mă ceară-n căsătorie. A doua
zi a plecat în jurul lumii; a naufragiat în Pacific, s-a Ńinut de epavă
plutind câteva zile. Am citit asta într-o gazetă, am auzit un băiat
cu ziare (cam de vârsta ta) strigând: Miraculoasa salvare a
cavalerului... Eram tot pe bulevardul din faŃa mării, dar ziua nu
mai era perfectă. Nu l-am mai văzut niciodată. Ştii de ce
mă-ndrăgostisem de dânsul? În curtea închisorii unde fusese dus
ca rebel, vedea numai fluturi rarisimi!
Puştiul tăcea şi asculta. Ea urmă:
– Aşează-te aici să-Ńi spun despre principesa care din cauza
dragostei a zăcut până la moarte în odăi de granit. Parte din sarea
asudată de mujici s-a cheltuit atunci pe serbări în Italia. Ea nu
avea nume, sau se ferea să-l rostească; în carnavalul de la Pisa,
lumea-i zicea questa donna, femeia asta.
Contele Orlov a închiriat pentru ea palatul unei familii antice, şi
a umplut străzile de arlechini, pulcinelle şi arcuri de triumf cu
lozinci în latină. Ea n-avea decât douăzeci de ani, se plimba cu
Orlov în trăsură, el îi jura credinŃă în numele întregii escadre
ruseşti care acostase la Livorno. PoŃi să-Ńi închipui jurământul a
sute de bărbaŃi în uniforme superbe, strâns pe buzele unuia
singur, sub cerul Italiei şi în uralele mulŃimii?
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Ea copilărise într-un principat german, nu ştia cine-i sunt
părinŃii. Trei necunoscuŃi au dus-o în Rusia, la graniŃa Persiei. A
trăit într-o căsuŃă, în mijlocul nomazilor cu corturi. SimŃind că era
otrăvită cu-ncetul, a fugit la Bagdad, în casa unui persan, către
care-i dăduse cineva o scrisoare de-ncredere. Apoi a ajuns la
Ispahan, şi toată lumea-i prevestea coroană imperială.
Numele şi-l aflase la Paris, de aceea nu s-a mirat când a fost
aclamată în Italia. Ei bine, odată ajunşi la Livorno, contele a
condus-o pe vasul-amiral, unde-o aştepta poliŃia s-o aresteze.
Acum i se spunea „aventuriera”, mai târziu doar „femeia din
revelin”. Eu n-am trăit pe-atunci, dar am citit în Revue des Deux
Mondes, şi l-am zărit pe un urmaş de-al lui Orlov, la o defilare.
Pentru unii, dragostea e pură politică...
În timp ce povestea, Baba aranja pe covor grămăjoare de nisip
închipuind Ńărmul şi le-nfingea scoici. Stând în genunchi, purta o
corabie-jucărie pe lângă cheiurile pe care înşirase păpuşi. A
aprins într-un sfeşnic o lumânare, fumul să fie ceaŃa din oraşul
nordic, şi când „aventuriera” a ajuns acolo, a tras draperia şi
camera s-a prefăcut în fortăreaŃă.
Baba fusese în tinereŃe poetă-peisagistă: se pricepea minunat să
creeze decorurile şi chiar să mimeze persoanele din versuri. De
peste tot aducea pietricele, săculeŃe cu pământ ori nisip, aripi de
fluturi, frunze, flori, buburuze uscate, crenguŃe în forme stranii,
pene; din toate drumurile se întorcea ca din stele. Camera era
plină de plante mumificate, scoici, carapace, cochilii de melci
pestriŃi. Cel mai mult Ńinea la pietricelele de pe munte şi la aşchia
de cremene culeasă într-o noapte de martie pe cheiul Senei, lângă
Pont D’Alma.
Puştiul, cu ochi mari, întrebă:
– Ce-i aceea politică?
– E ruşinos de simplu. O doamnă de onoare de-acum o sută de ani
a rezumat-o în patru fraze. Cineva se plângea că sunt scumpe
stridiile. Săracii nu mănâncă stridii, a replicat doamna. După un
timp, scumpetea crescând, lumea se temea că o mare parte din
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populaŃie nu va avea pâine. Săracii nu mănâncă, a zis doamna, şi
viaŃa a mers mai departe. Când răscoala n-a mai putut fi evitată,
celor care se-ntrebau ce-i de făcut, le-a răspuns: Săracii nu.
Într-un târziu, după execuŃii şi pârjoluri, venind un sol din
provincie şi istorisind oribile lucruri, doamna a rostit un singur
cuvânt: Săracii. Atât. În afară de spusele ei în plină eroziune,
restul e înfloritură.
Între timp, Baba strânsese Ńărmurile, corăbiile, pulcinelele şi
arlechinii. Cuibărită între perne, şi-a pus ochelarii de soare:
– N-aş vrea să fi înŃeles că nu există dragoste. Iartă-mă dacă
te-am lăsat s-o crezi. Ştii, într-o vreme, sub łari, era periculos să
porŃi ochelari, plete şi mantale cu glugă, au făcut puşcărie foarte
mulŃi miopi, ca să nu mai vorbim de cei care veneau din
provincie şi, neştiind carte, nu citeau afişele; oricine apărea pe
stradă astfel costumat era luat pe sus şi dus direct la-nchisoare.
Unul se numea Ametist, şi chiar era anarhist. Când l-au luat, a
mai apucat să scrie un bilet unui prieten: să ardă pachetul cu hârtii
pe care i-l lăsase-n păstrare. Ce e în pachet? l-au întrebat de sute
de ori, între bătăi, la poliŃie, dar el nu voia să mărturisească. Ştii
ce au găsit, în noaptea când au dat năvală în mansarda
prietenului, care dormea învelit cu mantaua, sub portretul lui
Herzen? O sută de scrisori de dragoste!
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CONTELE AMUR (scurtă istorie)
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1.
În cartierul meu, vântul nu se mulŃumeşte să izbească de ziduri
cuprinsul netradus pe care-l cară din nord-est: minuŃios, că te şi
miri de unde atâta răbdare-n vijelie, Ńese şi încurcă fire lungi,
de-un alb ireal, încât se-aud pinteni şi săbii, paşi de jandarmi
pedeştri, duruit de cărucioare cu bombe, mers târşit de arestaŃi
ordinari şi secreŃi.
Se aude, limpezit, mieunat de pisică: un preot i-a pus peste cap
patrafirul şi-i citeşte molitve; apoi, un Ńăran rus rosteşte
moale-nduioşat, nu fără legătură cu dracii mâŃei: „łarul e
fermecat, glonŃul nu-l atinge...”
Pe urmă, câteva minute, tăcere deplină, ai zice că totul s-a oprit,
timpul nu mai curge; dar mă uit pe geam şi văd cum se Ńese
mărunt zăpada şi aud pe sub fereastră un ordin şoptit: „Pleci cu
trenul de noapte...”
Mă trec fiorii: cum să plec, de ce, încotro, pe asemenea vreme,
şi încă noaptea? „Tocmai de-aia”, şopteşte vântul, şi brusc aud un
hohot de râs copilăresc şi înŃeleg că-n gara Petersburg aşteaptă o
copilă blondă.
Şi iarăşi tăcere, dar altfel, în răspăr, o pauză constrânsă,
enervată, ca într-o sală de tribunal, unde guri mucezite pronunŃă
condamnări de tineri la moarte.
Deodată, ca şi cum până atunci ar fi fost joacă, un bubuit imens
zguduie burlanele: atentat la Palatul de Iarnă ori explozie în
laboratorul unde fabrica bombe chimistul gângav? Copacii goi
din stradă se contorsionează, mai să se rupă, închid ochii şi mă
gândesc: „De-acum, aşa o s-o Ńină, vai de noi...”
PereŃii s-au subŃiat, uşile tremură, încordarea creşte cu vuietul,
se amplifică întruna, până când, pe neaşteptate, furtuna se rupe,
îmi Ńiuie urechile de linişte, nu-mi vine să cred: pacea se-ntinde
ca un dar al viscolului.
Şi aud cum zornăie la pieptul unui rutean surghiunit medalia
de-argint primită pentru munca pe vasul „Great Eastern” care
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a-ntins cablul de telegraf pe sub Atlantic, ispravă cântată în
versuri de un poet încununat cu premiul dinamitei.
Gelos pe undele herziene care, deşi circulă mai bine pe timp de
noapte, s-au străduit să transmită pe sub Ocean, în plină zi,
radiotelegrama kaiserului Wilhelm al II-lea către preşedintele
Wilson, CrivăŃul înăbuşă clinchetul medaliei şi principiul
autodeterminării popoarelor.
Se pune pe gemut: „Cauzele curate cer mijloace curate”. În
inima mlaştinilor cu tufişe, în păduri seculare cu lupi şi lincşi,
răzvrătitul exilat la Pinega fuge din surghiun la ploile de toamnă,
şi-l vor aresta la Petersburg pentru vagabondaj.
După ce se-ntunecă şi capătul străzii este barat spre apus cu o
dungă vânătă, gemetele vântului îmi aduc aminte de moartea
misterioasă a lui Alexandru I, la Taganrog, după ce vizitase
mănăstirea Nevski în zori, prin vânt şi ceaŃă. Deşi fusese văzut
zăcând cu lipitori la cap, poporul spunea că n-a murit, ci trăia sub
alt nume, în Siberia.
Înainte de miezul nopŃii, s-a arătat puŃin luna: Flora Tristan
(femeia încarnează iubirea, Dumnezeu se manifestă prin femeie),
pentru a cărei lectură („Testamentul unei Paria”) se condamna la
moarte, dar unii erau graŃiaŃi cu exilul.
Spre dimineaŃă, viscolul răsfoia din Herzen, Belinski,
Cernâşevski, adăugând citate cu accent din Saint-Simon, Louis
Blanc şi Fourier.
În fine, când eram pe cale s-adorm, mi-a sosit un zvon despre
păstorul de capre, călăuză de spioni la graniŃa cu China, despre
tâlharul Tuticoff, rândaş de cai la trei bandiŃi care jefuiau popi şi
împărŃeau cu şefii lor, nacealnicii.
Jelania vântului de nord-est era:
„Există o credinŃă, dar n-am găsit-o, cu toate că am căutat-o
pretutindeni, în secte şi lozinci, la nihilişti, la muscali jidoviŃi, la
inochentişti şi scapeŃi. Există un adevăr, dar nu l-am descoperit,
deşi am colindat Siberia, de la Ural la marea OhoŃk şi din
gheŃurile veşnice până la Amur”.
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O ureche păroasă de cazac şi o gură ştirbă de şef manchu au
făcut din „Kara Muren”, Râul Negru din răsăritul Siberiei, Amur,
şi din generalul Muravieff - contele Amursky, graf Amur,
guvernatorul Siberiei Orientale, cuceritor al unui mal al fluviului,
al întregii Manciurii şi al insulei Sahalin. AlŃii cred că „amur”
vine din limba meteorică a tunguşilor, unde însemna „pace”, un
fel de „şalom” cu care i-au întâmpinat localnicii pe ruşi.
Cutremurătoarea coincidenŃă sonoră n-avea cum să-i scape
boierimii franŃuzite din Rusia de-atunci: un drum plin de suferinŃe
spre un fluviu cu meandre, înaintând din răzgândire-n răzgândire,
printr-un pustiu bogat, spre Oceanul liniştii, pe la minele
de-argint de la Nercinsk, unde izvoarele sunt galbene prin iarba
de culoarea sângelui. Dacă suferinŃa şi dragostea sunau la fel nu
era o simplă întâmplare: de multe ori l’amour ducea spre tizul lui
de la marginea lumii. La capătul unei călătorii de surghiun, cele
două nume se topeau în sfârşit unul în altul; ca s-ajungi la amur
trebuie să pleci în exil, să înduri, să stărui, să rabzi, să renunŃi, cu
un cuvânt, să umbli prin Siberii.
Într-un decembrie, a început să curgă spre Siberia sângele
albastru: în conspiraŃia decembriştilor erau patru prinŃi. Doi,
Obolensky şi Bariatinsky, coborau din normanzii lui Rurik şi ai
Sfântului Vladimir, şi unul, Volkonsky, din Ivan, bastardul
prinŃului de Turusa, fiu al sfântului Mihail de Cernigoff, masacrat
pentru Cruce de mongoli la Tula. Nu erau, aşadar, nişte „baroni
ruşi”, ci din cei 41 de prinŃi veritabili, suşe vechi ai căror străbuni
întemeiaseră imperiul. Din conspiraŃia decembriştilor mai erau
colonelul Muravieff din garda imperială, un poet, Râleev,
căpitanul Pestel şi alŃi ofiŃeri şi înalŃi funcŃionari. Muravieff, care
primise pentru vitejie de la Alexandru I o sabie cu mâner de aur,
după deconspirarea conjuraŃiei a fost trimis la minele de la
Nercinsk, ceea ce era o formă de graŃie în locul spânzurătorii.
SoŃia lui, Praskovia Şahovskoy, cu strămoşi care au domnit în
Novgorod, l-a urmat.
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Două din soŃiile celor patru prinŃi au mers după bărbaŃii lor spre
fluviul Amur. PrinŃesa TrubeŃkoy a călătorit într-o telegă rulând
pe rulouri de lemn. La IrkuŃk a fost oprită şi ameninŃată că-şi va
pierde titlurile şi averile, va sta cu soŃul ei de-a valma cu
criminalii, va străbate drumul inclusă în convoiul condamnaŃilor.
A mers înainte, despodobită treptat de tot ce avea falnic, aur şi
coroană, dar continuând să strălucească în minŃile ocnaşilor.
Volkonskaia, plecată mai târziu fără voia familiei, şi-a văzut soŃul
la Nercinsk, în fundul pământului, în lanŃuri, păzit de soldaŃi cu
săbii; şi pe ea ocnaşii au primit-o cu blândeŃe: o boieroaică tot
boieroaică rămâne.
AristocraŃia rusă s-a străduit să ridice poporul: fiice de boieri,
de înalŃi demnitari îşi părăseau casa şi familia şi se duceau ca
simple lucrătoare ori Ńărănci, să trăiască la fel cu cei umili şi să-i
înveŃe să-şi ceară drepturile.
Şi cu cât trecea timpul, cu atât mai jos cobora pe scara socială
revolta. Primii răzvrătiŃi, contra propriei străluciri, au fost prinŃii,
ale căror fiice şi soŃii se jefuiau singure de averi, se alungau pe
ele însele din palate. Dar pe măsură ce revolta autodevoratoare se
lăsa spre straturile de jos, în burghezie ori şi mai profund, la cei
lipsiŃi, la bedniaci, ura de sine se înstrăina şi se făcea ură de
celălalt, revoluŃia, la început blândă, consimŃită, se înarma şi îşi
căuta Ńintele.
Cum în Rusia toată puterea era în mâinile unui singur om,
conspiraŃiile împotriva Ńarilor se Ńineau lanŃ. Caracozoff, în 1866,
l-a ratat pe Alexandru al II-lea. Arestat, închis într-o odăiŃă
căptuşită cu saltele ca să nu-şi spargă capul de pereŃi, anchetat,
condamnat, a murit pe eşafod, divinizat de popor, iar Ńăranii care
comparau moartea lui cu o apoteoză au ajuns în Siberia, alături de
răzvrătiŃi.
În Siberia nu ajungeau doar tâlharii, ci şi cei ce căutau credinŃa,
cei ce umblau după adevărul absolut, smintitul care scrisese o
„proclamaŃie despre Habucodonosor-Împărat şi generalii lui”,
socialiştii, cititorii de autori interzişi, membrii societăŃilor secrete,
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cei care luau parte la conspiraŃiuni, nihiliştii cu nihilistele lor,
principese, fiice de guvernatori, de prefecŃi, de generali, studenŃi,
băieŃi între optsprezece şi douăzeci şi patru de ani, fete între
şaisprezece şi douăzeci. Aşa se face că undeva, pe lângă
Moscova, într-o gară, noaptea, se putea vedea câte o doamnă
foarte în vârstă aşteptând trenul. „Unde plecaŃi, prinŃesă?” „Plec
în Siberia, să văd pe cineva iubit.”
*
Moscova prăznuia o „miraculoasă salvare a Ńarului”, care
scăpase de încă un glonŃ, clopotele tuturor bisericilor sunau,
s-auzea bătând cel gros din Kremlin, iar sergenŃii distribuiau
gratis din casă-n casă o broşură care arăta cum Cel-de-Sus salvase
viaŃa împăratului. Băcanii şi cârciumarii, cot la cot cu poliŃia, îşi
făceau datoria patriotică, depistându-i pe rebeli; pe unul l-au bătut
măr fiindcă a refuzat să cânte imnul, pretinzând că e afon, pe altul
pentru că, invocând o boală, n-a vrut să bea în sănătatea łarului.
Erau pălmuiŃi şi năsădiŃi cu pumnii studenŃii care refuzau să se
pună-n genunchi şi să se închine la altarele improvizate în pieŃe.
Bande de beŃivi iscau scandaluri patriotice, iar pe zidurile
moscovite un afiş avertiza:
„Indivizii şi individele care se văd pe stradele oraşului
îmbrăcaŃi şi îmbrăcate într-un chip deosebit, adică purtând părul
lung (bărbaŃi) şi părul scurt (femei), ochelari şi pălării rotunde,
s-au dovedit nesuferiŃi pentru societate; de aceea poliŃia ordonă ca
toŃi aceşti indivizi să fie arestaŃi şi obligaŃi de a nu mai purta
semnele distinctive ale nihilismului”.
Pentru exemplificare, era plimbată pe străzi o păpuşă uriaşă:
manta cu glugă, păr lung, încâlcit, barbă până la genunchi, patru
perechi de ochelari. Cu o sinceritate demnă de vieŃile sfinŃilor şi
în conformitate cu portretul-robot din afişul poliŃiei, „nihiliştii”
continuau să se costumeze încât să fie recunoscuŃi. Nu-i de
mirare, aşadar, că erau lesne ghiciŃi după aerul conspirativ. „Am
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a vă comunica ceva foarte important...” şoptea unul. „E târziu,
veniŃi mâine pe la mine...” răspundea tot în şoaptă celălalt.
„Mâine poate fi deja prea târziu...”
Şi într-adevăr, a doua zi, celălalt nu mai venea. Pat de lemn,
saltea murdară de paie, cană de plumb cu apă pe-o măsuŃă, scaun,
lighean, nişă cu hârdău. „Nicăieri somnul nu-i aşa dulce ca-n
temniŃă, sub paza argus-ului....” Arestatul secret avea demnitatea
lui.
Pe vremea unor uriaşe incendii, când spre mare şerpuiau două
fluvii, unul de ape, altul de fum, o poemă mai îndrăzneaŃă, o
rudenie insalubră, vorbe despre revoluŃia universală, simplul fapt
că erai prieten sau cunoştinŃă de nihilist şi trăiai în mlaştina
pestilenŃială a anumitor cartiere atrăgeau arestul, temniŃa, exilul.
Arestatul era, în general, entuziast şi simŃitor, iubea oamenii din
fragedă pruncie, stima şi iubea poporul. Ca orice tânăr serios şi
cinstit, nu mai trăia pentru sine, visa doar binele obştesc. Adică,
era ciudat. A fi ciudat era (şi este) periculos.
Nihil! Nu vrem nimic din ce are preŃ pentru voi, luxul, balurile,
petrecerile, găteala, nici literatura moleşită, nici arta care
îndeamnă la rătăciri! BăieŃii nu voiau să-şi irosească vremea la
frizer, iar fetele, în rochii mai scurte decât moda, de culoare
închisă, preferabil negre, cu pălării simple, băieŃeşti, îşi tundeau
părul ca să nu piardă cu pieptănatul un timp preŃios, destinat
cititului din Herzen, Bakunin şi Cernâşevski (lecturi pedepsite cu
moartea sau deportarea) şi răspândirii luminii în popor. Traiul
zilnic le era simplu: ceai, pâine, o bucăŃică de carne friptă pe o
lampă de spirt. Fetele se angajau lucrătoare în fabrici, unde le
vorbeau celorlalte despre exploatare, despre faptul că fabricile
sunt ale celor ce muncesc, iar pământul - al Ńăranilor. Noi nu
dorim, ziceau, vărsare de sânge, idealul ar fi ca schimbarea să se
facă paşnic, prin trezirea conştiinŃei norodului, totuşi revoluŃia ar
putea deveni un rău necesar. Nu era de dorit nici domnia clasei
muncitoare, căci aceasta la rândul ei i-ar oprima pe ceilalŃi:
trebuia instaurată egalitatea tuturor. „Mişcarea noastră nu va
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putea fi sugrumată, va renaşte”, spunea o tânără, în sala de
judecată. „PersecutaŃi-ne, domnilor! Poporul ne va răzbuna!
Ideile nu pier sub săbii!” Tribunalul a condamnat-o la nouă ani în
Siberia.
Ce le făcea pe aceste fiice de nobili, fete de şaisprezece ani, cu
cozile pe spate, să ridice steagul roşu, ştiind că le aşteaptă munca
silnică ori eşafodul? De ce treceau dincolo de cel mai elementar
egoism, dincolo chiar de amurul unde ajungeau prinŃesele?
L’amour de la gloire, slaba consolare că vor povesti despre ele
Ńăranii: „A fost odată o principesă, fată de împărat, care purta prin
sate o carte de aur cu drepturile noastre”?
La 1 martie 1881, în timp ce Ńarul, păzit mai straşnic decât la
alte parăzi, străbătea străzile, o fată blondă cu ochi albaştri, fiică
de mari aristocraŃi, flutura în mulŃime o batistă albă; nu era un
semn de salut ci un indiciu pentru glonŃ. Condamnată doar la exil,
a reuşit să fugă; apoi, sub un nume fals, organiza evadările
tovarăşilor ei din convoaiele în drum spre Siberia. Arestată când
se ducea să-şi vadă mama, a recunoscut că era gazdă de terorişti
şi a fost osândită la spânzurătoare. O fată fluturând în mulŃime o
batistă albă! Nu se poate spune că nu ştia ce-o paşte: ştreangurile
clătinându-se în vântul dimineŃii, trecerea prin gloata fără număr
(sumane, caftane, căciuli, feŃe de lemn), frazele strigate anume să
fie auzite („Uite cine îndrăzneşte să ridice mâna supra Ńarului!”),
cortegiul în frunte c-un cazac, un pluton de jandarmi călare, pe
laturi - şiruri de baionete, tobele, căruŃa cu stâlpi de care erau
legaŃi condamnaŃii, în sumane gri, cu spatele la cai; un Ńăran căzut
în genunchi, după ce văzuse că osândiŃii aveau chipuri de copii...
Uciderea, cu zecile şi sutele, a atâtor tineri „intraŃi în revoluŃie”
a dus la metamorfoza nihilismului dintr-o grupare paşnică, după
preceptul evanghelic al iertării, chiar al iubirii de duşman, într-o
mişcare teroristă care cerea „viaŃă pentru viaŃă”. Când iubita lui,
în vârstă de 17 ani, a fost executată în oraşul Nicolaev, pe Bug,
lăsându-i o scrisoare înflăcărată („...ultimul meu gând e la tine,
iubitul meu... dulce e să mori pentru bine, urmează-mă
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curând...”), un nihilist s-a decis să treacă la fapte: „Nu ne trebuie
lacrimi: sânge pentru sânge!” A plecat la Petersburg cu un tren de
noapte, şi s-a angajat cu paşaport fals ca poleitor cu aur la Palatul
de Iarnă. Luni de zile a dormit cu dinamita sub pernă, aducând-o
gram cu gram, în ciuda percheziŃiilor şi a spionilor care mişunau
ca muştele. Odată, în timp ce poleia o scară, s-a întâlnit faŃă-n
faŃă cu Ńarul, proaspăt întors de la łarskoie Selo, şi s-au privit în
ochi. Jandarmul care-i păzea pe lucrători susŃinea că un nihilist se
cunoaşte de departe, căci umblă pe stradă cu un aer posomorât şi
fioros, veşnic gata de scandal. Pe el, care arăta altfel, nimeni nu
l-a bănuit: părea un Ńăran blajin şi sărăcuŃ cu duhul. Într-o seară,
un zgomot asurzitor dinspre sufrageria palatului, luminile s-au
stins, piaŃa a dispărut în întuneric. O companie de pompieri scotea
cadavrele la lumina făcliilor: cincizeci şi trei de morŃi. łarul
scăpase. Singurul comentariu al autorilor: „Trebuia mai multă
dinamită!”
Narodnicii (poporaniştii), social-democraŃii, blânzii intrau în
umbră, aşteptând ziua când oamenii vor merita societatea
perfectă. CeilalŃi au continuat. Pe 9 ianuarie 1905 (stil vechi),
zeci de mii de lucrători au ieşit pe străzile Petersburgului să ceară
drepturi şi pâine, şi au fost măcelăriŃi de cazaci. Se împlinea ce
profeŃise Ecaterina Breşcovskaia,
„bunica
revoluŃiei”.
Condamnată la muncă silnică în Siberia, profitând de somnul
jandarmilor, fugise travestită (călugăriŃă, guvernantă franceză,
Ńărancă) şi cutreierase Rusia; a stat un timp şi în Basarabia, apoi a
trecut în România, sub numele unei doamne din aristocraŃie.
Spunea: „De la Marea Albă la Marea Neagră, de la Visla până la
Ural, în toate oraşele şi târgurile, în sate, în fabrici, pe câmpuri, să
afle toŃi că în curând va bate ceasul...”
Primii striviŃi de valul care pornea au fost chiar „luminătorii”,
ciudaŃii nobili ruşi, capabili să se autodevore din dragoste de
popor. ConsecinŃe ilogice ale unui atentat nesfârşit: după 1917, pe
gheŃurile Siberiei, spre fluviul Amur, începeau să fie crucificaŃi
Ńăranii.
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*
Marx a fost foarte mirat să audă că avea discipoli printre nobilii
ruşi trăitori la Paris, recrutaŃi dintre moşierii de stepă. Dacă ar fi
cunoscut mai bine Ńara pe care n-o putea suferi, n-ar mai fi fost
surprins de existenŃa marxiştilor nobili şi singuratici; numai în
Rusia se putea ca boierii să-şi pună cenuşă-n cap pentru păcatul
de a fi aristocraŃi. Cu greu putea fi imaginată în alte părŃi atâta
originalitate: autospoliere şi autodetronare, cel privilegiat să-şi
facă el însuşi procesul şi să se pedepsească singur.
Focul care arsese la început vârfurile a coborât treptat pantele
rugului rusesc spre clasele de mijloc, pentru a ajunge într-un
târziu la Ńărani, ca şi cum obidiŃii ar fi avut nevoie de scânteia
împilatorilor pentru a se lumina şi a-şi înŃelege lanŃurile: „Eu,
care fatalmente te apăs în jug, îŃi spun că nu trebuie să-l porŃi, că
nu asta e starea firească; ştiu că-mi voi pierde aurul, poate şi
capul, dar spun: e cazul să se schimbe lumea.”
Revolta coborând tot mai jos, cu fiecare treaptă pierdea din
strălucire, de la idealismul nobililor înspre materialismul vulgar
al nihiliştilor: nimic din valori nu va fi cruŃat. Sentimentul de
vinovăŃie pe care-l încerca nobilimea se schimba în ură faŃă de
orice însemna creaŃie în artă şi gândire: „o pereche de cizme
valorează mai mult decât Shakespeare”.
Totul aluneca spre cinismul absolut care avea să pună capăt
lumii vechi. Întrucât oamenii sunt stupizi, spunea un revoluŃionar,
nu pot fi conduşi spre fericire decât cu forŃa; tiranie, deci, în
numele dreptăŃii...
De fapt, încă de la naştere, marxismul era marcat cu negrul
dialecticii: „răul duce spre bine, suferinŃa e necesară pentru a
ajunge la fericire.” Mai trebuia un pas pentru a susŃine, cu
fervoarea de care sunt ruşii capabili, că orice serveşte revoluŃia
este bun şi moral, iar tot ce i se opune e rău şi trebuie stârpit.
Compasiunea faŃă de aproapele, propăvăduită şi tradusă-n fapte
la începuturi, s-a transformat într-o milă ciudată pentru întreaga
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omenire, adică pentru ceva abstract, iar dragostea de cei din jur,
în iubire pentru departele nevăzut, neştiut, de nepipăit, în numele
căruia orice crimă împotriva aproapelui putea fi comisă fără
pedeapsă. RevoluŃia, încă de la începuturi, a adunat capital pentru
faza finală, domnia birocratică a cinicilor, şi a strâns uriaşe
rezerve de suferinŃă. Dar scopurile, încă de-atunci, nu mai erau
pure ci pătate cu sânge.

2.
Când ajungi la Amur, ai la activ o zi netrăită: soseşti în mâinele
celor de-acasă. Pământul, la o anumită adâncime veşnic îngheŃat,
vecinaia merzlota, exală iarna un strat de mâzgă, iar vara o
pojghiŃă de gheaŃă, naled: zidurile mucezesc, plafoanele caselor
crapă.
În valea Amurului de Sus sunt cele mai multe zile senine;
văzduhurile sunt imobile, uscăciunea dă cerului puritate, ninge
puŃin, dar frigul e adânc, pietrele şi munŃii se tocesc. În aprilie
începe topirea gheŃurilor, ca o adolescenŃă mohorâtă şi rece. Vara
e brutală, cu furtuni puternice şi trombe de pulbere, arzătoare dar
scurtă, numită de localnici vremea chinului. În august, încep
îngheŃurile de noapte, la sfârşit de septembrie vin sloiuri pe râuri.
Toamna umedă, de asemeni scurtă, dar fără excese, e vremea cea
mai suportabilă din an şi duce cu gândul la maturitatea uneori
calmă a vârstei târzii.
În bazinul Amurului de Sus, se cuprinde şi o zonă deşertică, o
prerie nesfârşită, doar cu tufe de pruni sălbatici, pseudo-salcâmi
şi ierburi pe care le usucă arşiŃa verii. Pădurea amuriană, cu zade,
molizi şi pini, are şi verde caduc: stejari de Manciuria, mălini,
mesteceni albi şi negri, cedri, plopi parfumaŃi şi tei de Amur!
Tigrii vii sunt pescuiŃi ca peştii cu plasa în taiga, unde bântuie
cerbul numit iziubru, unde mişună suslikul şi şoarecele mâncător
de sămânŃă, spermofilul. Diversiunea naturii e magnifică, şi n-o
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întrece decât aceea a numelor: după „Amursky graf”, a venit aici
pentru doi ani, guvernator general, contele Speransky.
Seninul Amurului de Sus, meandrele erotice şi delta Amurului
de Jos desenează pe hărŃi o majestuoasă alegorie, care i-ar fi
umilit pe vechii autori de romane. Iziubrul şi teiul de Amur te pot
face oare să uiŃi că Petru cel Mare a decapitat la Tara şapte sute
de băştinaşi care refuzaseră să-i jure credinŃă?
Dar nici tigrii, nici teii nu pot fi ignoraŃi, şi ei iau parte la crimă,
decorul e complice, estompând biciul cu şapte cozi, cravaşa,
vergile, cnutul, lanŃurile, foamea, frigul. Un călător din Apus,
văzând că roŃile avionului striveau pâlcuri de lăcrimioare,
încântat de uniformele „bleu pâle” cu bandă roşie ale
NKVD-ului, a scris: „În Siberia nu se practică sacrificiul uman.”
*

Iarna, frigul răsucea, vrejuri, lanŃurile prizonierilor, CrivăŃul
şi ceaŃa îi rătăceau pe mulŃi, vane încercări de eliberare din partea
naturii, căci închisoarea gigantică, fără ziduri şi gratii, era
pretutindeni, de jur-împrejur. Din cei porniŃi, puŃini ajungeau, de
parcă temniŃa, lagărul înconjurat cu cinci rânduri de sârme
ghimpate, cu sentinele, foişoare şi câini, nu o pedeapsă ar fi fost,
ci un liman care trebuia meritat, inaccesibilă cetate, spre care te
târai cu ultimele puteri.
Despre un drum de legătură pe uscat între Moscova şi China,
primul a vorbit Voltaire, într-o scrisoare către Petru cel Mare, a
cărui viaŃă o scria. Apoi, Contele de Amur i-a cerut căpitanului
Romanov să închipuie traseul unui drum carosabil care să poată fi
transformat în cale de fier. În 1885, primul tronson,
Ekaterinburg-Trumen, era gata; în 1891, construcŃia părŃii finale a
fost începută de la cele două extremităŃi, Trumen şi Vladivostok.
Întrucât la început existau pe traseu prea puŃine lăcaşuri sfinte,
la Transiberian era ataşat un vagon-biserică, îmbălsămat cu
tămâie şi având în interior icoane, catapeteazmă şi altar. Desigur,
o soluŃie ingenioasă, dar născătoare la rândul ei de probleme, căci
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un altar nomad nu poate păstra mereu direcŃia Răsăritului, calea
ferată având sinuozităŃi, meandre şi două mari bifurcări, la Kinel
şi la Cita, oraş clădit ca o tablă de şah pe nisip, de unde un
tronson o lua mai din scurt spre Manciuria, şi altul, paralel cu
Amurul, spre Khabarovsk.
Apa Amurului, spuneau călătorii, spre deosebire de Angara,
care e limpede-cristal, ori de Sungari, alb-gălbui ca laptele, este
neagră, şi pe deasupra fluviului se produce negură, ceea ce
îngreuna mai demult navigaŃia cu bărcile sau plutele, când
inundaŃiile, acoperind terasamentul, făceau imposibilă călătoria
cu trenul. Drumuri spre interior nu existau, doar cărări dificile,
barate de trunchiuri prăbuşite, ori nici atât. Localnicii, buriaŃi,
tunguşi, puri sau corciŃi cu europeni într-o nouă rasă, siberiană,
doar iarna se încumetau să plece cu săniile spre gări ca să afle ce
mai e prin lume. Aşadar, singura zonă defrişată era fâşia pe care
trecea Transiberianul, încolo, desiş şi pustiu, ceea ce explică
poate relaxarea relativă a cazacilor care-i păzeau, pe vremuri, pe
deŃinuŃii scoşi să repare drumul: tolăniŃi pe iarbă, fumau liniştiŃi
ori ronŃăiau nuci de cedru, lângă puştile sprijinite în formă de
căpiŃe.
O imagine înşelătoare, ca multe altele. Siberia este un Ńinut al
minciunii, spunea cineva, unde şi natura şi oamenii mint cu
deliciu, fără nici un interes uneori, din obişnuinŃă, din plictiseală,
de amorul artei; simŃi cum eşti minŃit pe la spate, în coastă sau
chiar în faŃă, cu naivitate, cu rafinament ori cu cinism.
În gările Transiberianului şi în localităŃile de pe parcurs,
călătorul străin putea să observe moravurile şi firea, de pildă cum
în cârciumile din gări ruşii vorbesc îndelung despre ce nu ştiu şi
nu admit pentru nimic în lume că ar putea să ignore vreun
subiect.
Siberia era, de asemenea, locul cel mai potrivit pentru infinita
caritate rusească: pornirea de milă, de compasiune, care te face
să-Ńi înŃelegi aproapele. Pe panglica de fier, de la Uralii cu păduri
de brad şi dârele de fum ale fabricilor, până la Amurul negru,
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odinioară, în vagonul de-a III-a, unde într-un fel de strane de
lemn stăteau ca idolii Ńărănci îmbrobodite şi Ńărani bărboşi în piei
de oaie, călătorul străin putea să respire parfumul ruşilor.
Ajuns, în fine, la Amur, călătorul dădea (pentru a câta oară?) de
o altfel de lume, de o noutate ameŃitoare: se zăreau pe malul
chinez soldaŃi manciurieni în alb, ostaşi chinezi cu turbane negre
şi tunici albastre cu tiv roşu, având pe piept şi pe spate câte o
lună, unii înarmaŃi cu halebarde, alŃii cu tridente. Cohortele
întâmpinau un oaspete de pe celălalt mal: un general rus, în vizită
de curtoazie la omologul său chinez, străbătuse un braŃ
necunoscut al fluviului, mlăştinos şi lugubru, şi era întâmpinat cu
pompă, condus la cortul unde-l aştepta un fantastic festin.
Caligrafiat pe hârtie roşie şi tradus cu aproximaŃie, meniul
cuprindea: cuib de rândunele, urechi de rechin, muguri de
bambus, rădăcină de măr sălbatic, unt cu aromate din copită de
cal, păsărele coapte în flori de nufăr...

3.
Baba îi arăta Puştiului o fotografie veche.
...Într-o gară, matrozii cu feŃele arse de soare, cu baionete la
arme, păzeau trenul lăsat într-o rână. Vagoanele cu uşile rupte,
locomotiva adăstând, şinele fracturate arătau că nu exista nici o
şansă să se urnească. Şi totuşi, lumea se ducea spre tren, cu coşuri
pe braŃ, cu copii de mână, mame în bluze albe, drepte, copile
ieşite peste vară din rochii prea lungi...
Auzind-o ce povestea, Fiica se uită la ea cu mustrare:
– Maman, te rog, vrei să nenoroceşti copilul? Să-l cheme pe
taică-su la şcoală ori...?
– Lasă, dragă, dacă-l pun să-nveŃe limba rusă, cel puŃin să ştie ce
cântau regimentele răsculate, în Sankt Petersburg...
Nimeni nu se mira ce căutau matrozii în mijlocul uscatului:
erau adunaŃi prin depeşe de pe mările Rusiei, întorşi acasă, în
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comitete şi sfaturi revoluŃionare... Cine-o fi făcut fotografia? Aşa
trebuie să fi arătat şi trenurile de pe abia terminata linie spre
Siberia: locomotive scunde, cu coşuri înalte, un fel de călugări cu
ochi de foc şi glasuri prelungi.
Rasputin, dezgropat de soldaŃi, ieşea din mormântul de la
łarskoe Selo în martie 1917 şi, zvârlit de cazaci pe un rug de
crengi, a ars la marginea Petersburgului cu flăcări albastre.
Se deschideau închisorile Ńariste, fortăreaŃa Petropavlovsk,
„revelinul” TrubeŃkoi, unde zăcuseră socialiştii şi nihiliştii, un
coridor lung, cu bolŃi adânci şi ecouri păduratice, unde pe lângă
paşii sentinelelor sunau la fiecare oră, intonate de orologiul
de-afară, tărăgănate, triste, dizarmonice, cântecele „Cât e de mare
Dumnezeu în ceruri” şi, la amiază şi la miezul nopŃii, „Dumnezeu
îl apără pe łar”.
Trenurile revoluŃiei începeau să circule: cel imperial era fugărit,
când pe-o linie, când pe alta, din exil se-ntorceau emigranŃii,
social-democratul Plehanov, întâmpinat în gară cu steaguri şi
buchete roşii. În fine, într-un vagon plumbuit, „vagon german
extrateritorial ElveŃia-Suedia, cu ocol pe la Berlin”, soseau în
aprilie 1917 Lenin şi TroŃki, întâmpinaŃi de asemenea cu steaguri,
delegaŃii şi muzici; odată cu ei, descindeau din acelaşi tren
anarhiştii cu steaguri negre.
InstalaŃi la Sankt Petersburg, în palatul unei balerine, Lenin şi
TroŃki au trecut la lucru: organizatori ai haosului, au prins să
desfigureze revoluŃia, încât bătrânul Plehanov avea să spună
odată cu ultima suflare că bolşevicii ar trebui înecaŃi în propriul
sânge.
După cum, din cauza ecartamentului mărit, trenurile ruseşti nu
puteau rula pe alte linii, ci trebuiau săltate în aer la graniŃă şi
modificate, nici ostaşii din regimentele revoluŃiei nu reuşeau să
bată pasul de marş pe melodia Marsiliezei. Ce cântaseră părinŃii
revoluŃiei nu se potrivea cu ce făceau revoluŃionarii.
„Totul este permis”, „Acum se poate orice”, „Nu mai există
pedeapsă” erau singurele idei în care tot poporul credea. Celor
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care-şi împărŃiseră pământul de bună voie Ńăranilor, ca şi celor
care n-o făcuseră, celor caritabili ca şi celor nepăsători le erau
arse conacele, cu tot cu biblioteci, manuscrise, tablouri. Pe tot
cuprinsul Rusiei ardeau istoria şi arta, sub privirile neputincioase
ale luminătorilor poporului care vedeau cum revoluŃia-vis le era
avortată într-o baltă de sânge.
Noii exploatatori storceau acum în folosul lor ideile mari şi
figurile respectate ale idealiştilor. În locul Utopiei era instaurată
teroarea goală. Bătrânii revoluŃionari, într-o vreme când totul se
surpa, iar TroŃki voia să instaleze la Petersburg ghilotina, păreau
ieşiŃi din altă lume, vorbind o limbă de neînŃeles. În cel mult trei
sau patru ani, ziceau ei, ignoranŃii, exploatatorii haosului aveau să
fie răsturnaŃi, exterminaŃi de milioanele de tineri şi copii înşelaŃi,
aduşi prin mizerie la disperare. Întotdeauna se va găsi în mulŃime
o fată care să fluture o batistă albă, ca aceea de la 1881, cu faŃa
strălucind în aura ştreangului.
Regele Ferdinand a lăcrimat aflând despre abdicarea łarului şi
frământările de la Petersburg. În martie 1917, peste un milion de
soldaŃi ai armatei ruse se aflau în ce mai rămăsese din România,
jumătate pe front, jumătate împânzind Ńara: în toate oraşele mari
erau garnizoane ruseşti. Pe front, germanii au ridicat pancarta cu
vestea: „RevoluŃie în Rusia. łarul a fost dat jos.”
Ruşii beau şi dansau cu nemŃii, un contingent austriac li s-a
alăturat, mărşăluind în frunte cu comandantul de batalion şi cu
fanfara militară. Pe lângă Vatra Dornei, o delegaŃie germană a
venit la ruşi cu steaguri şi cântece; pe Siret, ruşii au petrecut cu
inamicul, făcând schimburi de hrană şi tutun şi cântând la
acordeon vreme de patru ceasuri.
Prizonierii ruşi le cântau nemŃilor „La Marseillaise”, dezertorii
umpluseră Moldova, se făceau mitinguri şi demonstraŃii cu
steaguri roşii, se răspândeau manifeste şi broşuri. „Războiul e
făcut de boieri”, se spunea, deci nu mai are rost. Mai mult,
spuneau, trebuie şi aici revoluŃie! În mai 1917, o formaŃie de
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soldaŃi ruşi s-a prezentat la uşa reşedinŃei regale şi s-a oferit să
ajute gărzile să-l înlăture pe rege.
În ciuda străduinŃelor şi a uriaşului număr, soldaŃii ruşi n-au
reuşit să trezească ecoul căutat. Imuni la revoluŃie, deşi prost
hrăniŃi, în uniforme jerpelite, aproape desculŃi, cu solda neplătită,
românii nu s-au răzvrătit. Cu toate presiunile ruşilor, au avut mai
multă încredere în promisiunile regelui lor, rostite încă din
decembrie 1916 (reforma electorală şi reforma agrară) şi repetate
în ProclamaŃia către armată din aprilie 1917.
Din fericire, conducerea armatei ruse de pe frontul românesc,
generalul Şcerbacev şi comisarul de front, baronul Tisenhausen,
deşi sprijinea Guvernul Provizoriu şi dorea schimbări în spiritul
socialismului-revoluŃionar, era categoric împotriva bolşevicilor.
La 23 mai, la Congresul de la Odessa al sovietelor de pe Frontul
românesc, ale Flotei Mării Negre şi ale Regiunii Odessa, au
participat şi Şcerbacev şi ministrul de război din Guvernul
provizoriu, Aleksandr Kerensky, şi amiralul Kolceak,
comandantul Mării Negre. Kerensky a inspectat frontul românesc
şi a îndemnat la luptă până la victorie.
Bolşevicii, însă, asociau războiul cu burghezo-moşierimea, şi
peste tot în armată unde deŃineau puterea, deviza era: „Jos
războiul! Vrem pace!”. Nici cei o sută cincizeci de cadeŃi
voluntari, sosiŃi la Corpul 4 siberian de la GalaŃi, pentru a forma
batalioane de şoc şi „batalioane ale morŃii”, nu au izbutit să
alunge din soldaŃii ruşi deruta, tentaŃia de a depune armele şi de a
se întoarce acasă. Astfel, în dimineaŃa ofensivei din vară,
Arhiducele Joseph, comandantul trupelor austro-ungare, a fost
salutat de dincolo de tranşee cu „Bună dimineaŃa, frate!”, şi a
răspuns: „Bună dimineaŃa, fraŃi ruşi!”
Apoi, a început lupta. Grosul bătăliilor s-a dat pe Siret, unde se
aflau o armată română şi două ruseşti, una parŃial dizlocată pe
frontul din Bucovina. În cele două corpuri rămase şi în Divizia de
Cavalerie Zamurskaia, era un număr mare de ofiŃeri şi soldaŃi
basarabeni. AtacaŃi de nemŃi, care primiseră ca întărire Corpul
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alpin bavarez, au luptat două zile în zona oraşului Panciu, pe care
l-au recucerit.
Lupte grele s-au dat şi în nord, la Oituz, unde erau o armată
română şi una rusă, armata a 9-a (Corpul 24). Era acolo şi
colonelul Ştefan ł., român basarabean, în armata Ńaristă. Distins
pentru fapte excepŃionale de curaj, s-a adăugat numărului mare de
răniŃi şi morŃi.
Totuşi, dezertările continuau, ruşii dezorientaŃi umpleau
pădurile din spatele frontului. Lenin nu avea adepŃi în armată,
însă apelul lui pentru pace imediată a avut efect asupra soldaŃilor
simpli. Radiograma către toate comitetele de soldaŃi şi marinari,
cu îndemnul la demobilizare, la încheierea de armistiŃii ad-hoc şi
întoarcerea la vetre, a produs haos. SoldaŃii ruşi vindeau la tarabe
tot ce puteau, până şi afete de tun, schimbând shakespeare-ian un
cal pentru o sticlă de băutură; beŃi, cutreierau prin Ńară cu căruŃele
sau deturnau trenuri.
Între timp, bolşevicii încercau (fără succes) să ia conducerea pe
frontul românesc, să ocupe capitala şi alte oraşe. Regele s-a retras
la Cartierul general al armatei, iar regina Maria şi copiii, la o casă
de vară. Noul Comisar al Frontului românesc, S. Rochal, urmărea
detronarea lui Ferdinand, căderea guvernului şi preluarea puterii
de către sovietele militare instalate la Socola. A fost arestat şi
împuşcat în grădina unei vile din Iaşi. Atitudinea capilor armatei
române faŃă de ostaşii ruşi a fost fermă: ori luptaŃi cu nemŃii, ori
depuneŃi armele. Dezarmarea celor care se opuneau nu s-a făcut
fără luptă, aliaŃii devenind astfel duşmani; cei mai mulŃi au lăsat
totul baltă şi au plecat peste Prut. Moldova, spunea cineva, era
plină de cai, tunuri, mitraliere şi trenuri militare abandonate.

4.
Într-un mod cu adevărat democratic, dar practicat rareori, din
păcate, căci ar fi util de ştiut ce urme de sosuri poartă şerveŃelele
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momentelor istorice, gazeta „Ardealul” din Chişinău publica în
29 martie 1918 meniul epocal de la banchetul din ziua Unirii,
dăruindu-ne aromele şi savoarea zilei când se sărbătorea, în
prezenŃa primului ministru român Marghiloman, trecerea
Basarabiei la sânul Patriei-mume.
În plină revoluŃie rusă şi încă în plin război, asta era Basarabia,
aromă şi gust, plătite de multe ori cu foame. „Pământ aproape
fără buruieni”, cum observa un naturalist, imensă grădină, cu
codrii nesfârşiŃi, stejărişuri bătrâne, tufe de scumpie înspre
canioanele Nistrului, cu centauree şi absint, cu şoimuleŃul „falco”
pe stâlpii de telefon şi pe troiŃe, cu scoicile Mării Sarmatice, cu
gorganele din Bugeac, morile de vânt şi fântânile cu cumpănă, şi
mai presus de orice cu „fata morgana”, iluzia apoasă a zilelor
fierbinŃi, vedenia nevăzutului, îndepărtându-se cu însăşi viteza
paşilor tăi spre ea.
Poate ea însăşi o „fata morgana”, cum o văzuse, cu un secol în
urmă, un călător englez, Wiliam Mac Michael: în târguri, pe
strada comercială, clădiri joase, acoperite cu şindrilă, cu obloane
de lemn la ferestre, un şir de prăvălii unde găseai miere, smirnă,
piper, seminŃe, stafide, portocale, pucioasă, bolovani de sare,
crapi, moruni aduşi îngheŃaŃi de la Tighina...
Şi lume! Zarafi evrei, cu măsuŃe pe care luceau Ńechini de
VeneŃia, galbeni olandezi, fonduki şi stamboli de aur turcesc,
alături de greoaia aramă a copeicilor. Un rabin cântând la
sărbători în corul unei biserici creştine, un ofiŃer rus trecând pe
uliŃă într-o droşcă uşoară, un soldat împărătesc cu faŃă de calmâc,
ruteni, moscoviŃi, bulgari, turci, armeni, nemŃi, italieni...
Dacă satul era cu precădere românesc, târgurile erau pestriŃe,
adevărate mozaicuri de limbi, porturi, obiceiuri. În Basarabia,
spunea un înalt prelat, traiul şi viaŃa „sub ocupaŃiunea rusească
Ńaristă” erau „uşoare şi înfloritoare”, cu o mare libertate şi
„desăvârşită siguranŃă personală”, cu o singură condiŃie: să nu
faci politică în opoziŃie şi să nu aparŃii vreunei mişcări
naŃionaliste. Evreu sau creştin, rus, moldovean, armean, nobil,
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preot, om de rând, toŃi erau reprezentanŃi, asemenea între ei, ai
speciei umane, frământată de patimi şi înşelată de gânduri.
*
Grozave zile, zicea cineva. În 3 martie 1917, se adunaseră la
Petersburg cei ce aveau să devină emisarii basarabeni ai
Guvernului Provizoriu, trimişi pentru a sădi revoluŃia în Ńinutul de
baştină, optzeci de oameni care luaseră parte la revoluŃie şi
trebuiau să le spună vestea şi celor de-acasă.
În 25 mai, delegaŃii au plecat în vagoane speciale spre
„Vandeea rusească”, provincia rezistenŃei contrarevoluŃionare a
lui Krupenski, Purişkevici şi Cruşevan, unde generalul rus
Astaşef voia să alcătuiască o armată cu care să ridice din nou
„Marea Rusie de la Oceanul ÎngheŃat până la Caucaz şi de la
Kamciatka până la Varşovia”. Ca prin farmec însă, odată ajunşi
aici, ideea naŃională creştea în cugetele emisarilor, încât o
înăbuşea pe aceea a revoluŃiei propriu-zise.
AdunaŃi de pe toate fronturile de luptă, de la Arhanghelsk şi
Vladivostok până la Marea Neagră, soldaŃii moldoveni, în special
matrozii de pe mările Rusiei, vreun sfert de milion, şi-au trimis
împuterniciŃii, cinci sute la număr, la Chişinău. În fosta reşedinŃă
a guvernatorilor ruşi, acum „Palatul LibertăŃii”, s-a deschis
congresul ostăşimii, la 20 octombrie 1917, în sunetele
Marsiliezei. Despre conducătorii momentului, cineva spunea:
„Ion InculeŃ era creierul, Halippa-sufletul, Pelivan - voinŃa şi
ambiŃia naŃională”.
A doua zi, la 21 octombrie, Congresul a proclamat autonomia
Basarabiei, cântând, „Deşteaptă-te române”, moment urmat de un
potop de „hiritisiri”. (Limba şovăia, între rusisme şi termeni
autohtoni, creaŃii ad-hoc: „gazeta cu chipuri”, „dugheana de
cărŃi”, „lenta tricoloră”, grajdanin, ştabscăpitan, podporucik,
comisar etc.)
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În 21 noiembrie, membrii Sfatului łării, escortaŃi de cavaleria
basarabeană, s-au îndreptat spre Palat, unde, după o slujbă
religioasă în paraclisul clădirii, slujba chemării Duhului Sfânt,
şedinŃa s-a deschis. Chişinăul era înŃesat de ostaşi ruşi, două
regimente siberiene de dincolo de Amur, mulŃi dezertori de pe
frontul din CarpaŃi, încât Palatul LibertăŃii era asediat, iar la
„grămădirea publică” de după ieşirea din biserică, doi ostaşi
moldoveni instalaŃi la poartă, înarmaŃi, „căutau biletele”, să nu se
strecoare vreun nepoftit.
„Grajdanilor deputaŃi, a rostit preşedintele ales al Sfatului, Ion
InculeŃ, Republica rusească e cuprinsă de anarhie şi scăparea este
numai în organizarea fiecărei provincii a Rusiei. Trebuie să
punem frâu anarhiei care începe şi în Basarabia./.../De acum
încolo, tot pământul şi toată voia să fie ale norodului muncitor.
Pământ şi voie, iată Ńinta Sfatului łării/.../Să facem slobozenia
cuvântului, a adunărilor, a grevelor/.../Slobozeniile dobândite cu
mult sânge frăŃesc nu le-am scăpa din mânile noastre!”
Cuvântarea a fost repetată şi în limba rusă.
„Liberté, Égalité, Fraternité!” Eliberare de sub toate jugurile!
Idealurile (şi interesele) erau vii, ca şi oamenii, creşteau ori
scădeau, se schimbau mereu. Grupul revoluŃionarilor „la prima
mână” (plecaŃi în mai de la Sankt Petersburg, cu un tricolor cusut
de studentele basarabence), congresul preoŃimii, membrii
partidului naŃional-moldovenesc, Ńăranii, soldaŃii, fiecare vedea
viitorul în felul său.
Cei mai înfocaŃi adepŃi ai unirii necondiŃionate cu România erau
marii proprietari de pământ, boieri din familii precum Hertza,
Gore, Pruncu, sau ruşi precum Dimitrie Semigradov, care-l rugau
pe Majestatea Sa Ferdinand să restabilească în Basarabia o viaŃă
„corectă şi normală”, ca-n România.
Şi totuşi steagul unionist a fost înălŃat de Sfatul łării, care cerea
ca pământul să fie în stăpânirea norodului, la fel bogăŃiile din
pământ şi apele: dreptul de a prinde peşte, de a adăpa vitele, de a
pluti pe râuri, iazuri şi mări.
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Nobilimea pierduse momentul, iar cei care aveau tricolorul în
mâini nu erau suficient de tari: aveau să-şi vadă îndrăzneŃele
visuri democratice, dorul de neatârnare (vorba independenŃă
producea asupra tuturor efectul unei vrăji) îndeplinite, cu diluări,
sub un regim monarhic.
„Până la revoluŃie noi am fost cetăŃeni ai Rusiei, spunea Pan
Halippa, după revoluŃie am fost federalişti ruşi, iar acum ne
putem hotărî soarta liberi şi mi se pare că aceasta ne va duce nu
spre Răsărit ci spre Apus, spre România şi îndeobşte spre
Balcani./.../Eu socot că unirea sau uniunea federativă a Basarabiei
cu România va fi dorită chiar de toată democraŃia Basarabiei,
când în România se va începe înfăptuirea reformelor
democratice...”
SituaŃia era gravă: un batalion de voluntari transilvăneni, sosit
de la Kiev cu aprobarea Iaşului, a fost atacat de bolşevici, aŃâŃaŃi
de aventurierul Cătărău, ales de ostaşi comandant al garnizoanei.
S-au dat lupte printre vagoane, ardelenii au fost prinşi, bătuŃi,
duşi goi şi desculŃi pe stradă; în acelaşi timp, s-a încercat
arestarea şi uciderea membrilor Sfatului łării, condamnaŃi la
spânzurătoare...
Gazeta „Ardealul” scria: „PuŃinii oameni cu dragoste de Ńară şi
cu răspundere pentru soarta ei trebuiau să aleagă între a vedea
cum se prăpădeşte Ńara în mânile anarhiei bolşeviste, care a
cuprins şi oastea moldovenească, şi între a lua o hotărâre energică
de a chema în Ńară oaste străină care să scape totul de peire.”
În acest haos, când unii se băteau noaptea „cu stelele şi luna”,
încercând să oprească înaintarea unui duşman nevăzut, când la
marginea Chişinăului bubuiau tunurile înşirate pe drumul spre
Costiujeni, „un grup de îndrăzneŃi” (łanŃu, Buruiană, Minciună,
Pelivan, Ciugurean, Codreanu) a plecat în ianuarie 1918 spre Iaşi,
ca să invite armata română.
Asupra componenŃei grupului nu toŃi martorii sunt de acord. De
asemeni, unii spun că toŃi cei plecaŃi „au răzbit”, pe căi diferite,
alŃii dimpotrivă, că numai o parte a reuşit să ajungă, trecând în
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diverse moduri de cordoanele de pază şi posturile de control ale
ostaşilor roşii.
„Trebuia ajutor”, scria ziarul „Ardealul”. Dar maica Rusie nu
era în stare să-l dea, căci în cuprinsul ei bântuia „de luni de zile
cea mai sălbatică anarhie/.../România, deşi strâmtorată, a venit.”
Venirea armatei române avea nevoie de un pretext: paza
depozitelor proprii de alimente, aflate în partea centrală a
Basarabiei, judeŃele Chişinău, Bender şi nordul Cahulului.
În noaptea de 12 spre 13 ianuarie, ultimele armate ruseşti au
plecat, iar ziua, armata română condusă de generalul Broşteanu a
intrat în Chişinău. SoldaŃii defilau în rânduri drepte, cu mâna
strânsă pe armă. Mici de statură, traşi la faŃă, arşi de soare, nu
păreau o strălucită oaste de paradă, ci o armată obosită de lupte,
sunând din goarne şi cântând din fluiere, ca semn de recunoaştere
şi pace. „Pe moldovan să-l câştigaŃi cu dragostea”, spunea
generalul Broşteanu în ProclamaŃia sa, „Ńăranilor cu care veniŃi în
atingere spuneŃi-le că n-aŃi venit să le luaŃi pământul”.
Către sfârşitul lui ianuarie, în timp ce în Ńară, la GalaŃi, mai
continuau, cu baionete, tunuri şi bombardamente din aer luptele
crâncene cu unităŃile încă nedezarmate ale Corpului 4 siberian,
trupele româneşti ajunseseră la Tighina. Luptele de la Tighina au
fost violente: bolşevicii, conduşi de un fost pedichiurist,
chemaseră în ajutor un batalion de la Odessa; pe 20 ianuarie, ora
cinci dimineaŃa, după trei zile grele, masiva cetate cu turnuri
rotunde şi podul peste Nistru erau în mâinile românilor.
Trecerea Basarabiei „în braŃele mamei naturale” nu s-a făcut
fără dureri. „SimŃeam că în mine se petrece o frământare de
gânduri”, spunea Elena Alistar, singura femeie-deputat în Sfatul
łării, văzând că Basarabia nu poate trăi neatârnată, că e silită a se
uni cu vreun stat vecin, într-o vreme când România nu era
democratizată, nu rezolvase „treaba pământului”. Or, poporul
voia să i se împartă „tot pământul, fără plată”, „pe temeiul
folosirii drepte”, să-i aparŃină apele şi bogăŃiile subpământene.
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În acest aer de revoltă şi derută, oastea română a avut geniul de
a intra în provincie cu doina suflată în fluier şi cu aerul firesc al
oboselii. Şi nici aşa n-a fost pretutindeni primită cu flori. Celor
veniŃi din necunoscutul de dincolo de Prut, unii, dezgolind
fruntea literei a ca într-un salut, le spuneau pur şi simplu
„romani”.
*
De-a lungul Transiberianului s-au dat în 1918, lupte cumplite,
între „albi” şi „roşii”, între bandele de tâlhari şi cei care se
străduiau să le Ńină piept. Pe lângă basarabenii concentraŃi în
garnizoanele din Extremul Orient (după serviciul militar primeau
câteva deseatine de pământ la Amur), pe lângă coloniştii veniŃi
din Dobrogea, care-şi botezaseră satele amuriene Aur, Dunărea,
Inul, mai erau pe atunci în Siberia românii din Imperiul
Austro-Ungar, căzuŃi prizonieri la ruşi, alături de alte neamuri,
polonezi, sârbi, lituanieni, estoni, ceho-slovaci, toŃi dornici să
lupte ca voluntari pe front. Primele detaşamente au fost formate
din cehi şi sârbi, deoarece ruşii nu vedeau cu ochi buni înrolarea
latinilor.
În trecere prin Rusia, generalul Berthelot a imaginat atunci un
proiect grandios, cu participarea voluntarilor: un front rusesc cu
baza în Siberia, flancul drept la Murmansk şi stângul la Marea
Neagră. Izbucnirea revoluŃiei l-a zădărnicit, iar trupele de foşti
prizonieri au pornit în aprilie 1918 spre Vladivostok, urmând să
ajungă în FranŃa şi să lupte pe frontul de Vest.
La jumătatea lui septembrie 1918, toată Siberia era ocupată de
voluntari, iar corpul celor români creştea. În iarna dintre
1918-1919 s-a constituit Legiunea Română a Voluntarilor
Transilvăneni şi Bucovineni, parte a armatei române, proclamând
în premieră Unirea.
Celor două batalioane active, „Horia” şi „Mărăşeşti”, li s-a dat
în pază un tronson de o mie de kilometri din Transiberian, în zona
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taigalei. În haosul de-atunci, când fiecare centru de putere bătea
rublă proprie, când Kerenski fugea deghizat din calea valului
roşu, când Kolceak, la Omsk, era proclamat Guvernator Suprem
al Statului Rusesc şi Regent al Rusiei, iar łarul şi familia lui erau
împuşcaŃi în Siberia, voluntarii români au izbutit să apere
segmentul de Transiberian cu o îndârjire care le-a adus porecla de
„Divizia Sălbatică” („Dikaia Divizia”); cei mai mulŃi erau Ńărani,
din Ardeal, Banat sau Bucovina.
Când a început „pahodul”, retragerea spre adâncul Siberiei, era
o iarnă cumplită: în sănii, călări sau pe jos, albii se retrăgeau spre
Răsărit. Prinşi de roşii, ofiŃerii Statului Major alb au fost
spânzuraŃi de-a lungul şoselei Moscovei, paralelă cu
Transiberianul, iar generalul Kappel, alergând de la un capăt la
altul al convoiului nins, a îngheŃat călare contopindu-se cu calul,
şi a murit în infirmeria trenului blindat „Mărăşeşti”.
łinutul Amurului era jefuit, pe limpedea Angara bolşevicii
făcuseră un arc de triumf din gheaŃă vopsită cu sânge, iar la
Blagovescensk, oraş la vărsarea Zeiei în Amur, începea să se
contureze o republică de tip nou, cu tot ce va însemna
comunismul mai târziu: confiscări, arestări şi muncă forŃată.
Românii Transiberianului au sărbătorit ziua de 10 Mai la
Vladivostok şi, după ce au vândut în Manciuria trenurile blindate
şi armamentul de fabricaŃie franceză, engleză şi americană, s-au
îmbarcat pe două vase britanice, spre ConstanŃa. Pe lângă
celelalte decoraŃii, a fost creată pentru ei una specială: Bareta
Siberia.
*
Războiul se apropia de capăt; o lume se sfârşea, începea alta.
Neapărat mai bună, căci nu e posibil ca după râurile de sânge din
Europa războită, după atâtea distrugeri de oraşe şi regiuni, lumea
să rămână cum a fost: atunci pentru ce jertfa?
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Oamenii încercau să-i dea măcelului un sens. Ăsta a fost
ultimul război, se spunea, pe viitor n-or să mai fie. Păreau nişte
copii care-şi cer iertare şi promit că vor fi buni.
Ieşită din scrum şi din sânge, li se năzărea, obsesivă, Utopia;
răul rămânea în urmă, pe măsură ce devenea trecut.
„Lumea veche se prăbuşeşte, scria ziarul Drapelul din Lugoj,
din ruinele ei se naşte o lume nouă, în care nu au să fie nici
asupritori şi asupriŃi, nici stăpânitori şi stăpâniŃi, ci numai
popoare libere şi oameni liberi, formând o singură societate,
marea familie a popoarelor...” Ura şi răzbunarea, duşmănia şi
răutatea aveau să dispară din „contabilitatea omenirei”, şi iubirea
de dreptate, „nobila gelozie” aveau să-şi întindă stăpânirea
binecuvântată. Urma să înceapă raiul pe pământ, militarismul
avea să fie înfrânt pentru totdeauna, şi odată cu el „ordinea
brutală, bazată pe forŃa brahială”; în lume va domni ordinea
morală, având ca fundament evanghelia lui Crist.
Cel care a vestit în auzul lumii începutul erei noi, spunea ziarul,
era Woodrow Wilson, preşedintele Americii, Lumea Nouă, unde
domneau deja principiile „declaraŃiei de la Philadelphia”, sinteza
de veacuri a celei mai generoase cugetări omeneşti, „din care a
răsărit libertatea marei democraŃii americane, ce nu a pus mâna
pe armă ca să cucerească teritorii ori să jefuiască popoare
nenorocite, ci ca s-aducă în lumea întreagă libertatea.” „Cu
osanale să primim noi, toate popoarele lumei, mici şi mari, solia
aceasta de mântuire...” Dar suntem oare suficient de puri? „Să ne
pregătim sufleteşte, ca să o primim cu suflet curat, să ne curăŃim
ca înainte de sfânta cuminecătură, de orice pizmă şi răutate.”
În fond, ce voia naŃiunea română, în timp ce dinspre Budapesta,
unde lozincile prinseseră trup, se revărsa o „confuzie de idei”,
îndemnând la revoltă şi dezordine? În nici caz revoluŃie. „Contra
cui să facem revoluŃie?!” se întreba autorul din ziar. Nu ne
trebuie: începe o epocă a renaşterii, când popoarele libere vor
evolua de la sine, orice „act de violenŃă şi crudelitate” ar fi o
frână în calea progresului. Pace, aşadar, după îndemnul
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preşedintelui american, neatârnarea va fi de ajuns pentru ca
fiecare să-şi ia soarta în mâini şi să-şi urmeze calea.
Pentru rob, libertatea e totul. Dar ce înseamnă libertate? Ce este
aceea pace? Când te loveşti de realitatea din spatele lor, sensul
cuvintelor se cere redefinit. Un ofiŃer ungur, înrolat în armata
austro-ungară, pe frontul din Italia, se gândea prin 1920 că
numim în mod greşit „război” un fenomen nou, care nu mai
semnifică acelaşi lucru ca pe vremea când, înrudit cu latinul
„bellum”, însemna „femei, aur şi cai”. Acum, spunea el, când
„posomorâŃi bipezi, înfipŃi ca nişte Ńepuşe, sângerând sub ropotul
biciuitor”, „îşi dau pielea ca să-i apere pe bogaŃi”, războiul
înseamnă carne tocată de şrapnele, în tranşee mucede, cu păduchi,
iar izbânda e câştigată de mărimea tunurilor şi de calibrul
obuzelor. Războiul spunea ungurul, nu mai e ce-a fost. La fel,
cred, ar trebui redefinită şi pacea.

5.
Mă uit pe geam la zăpada atârnată de parapete şi streşini ca o
rufă jilavă, şi-mi doresc să vină viscolul. Toate posturile au
anunŃat vreme rea, şi vreau să vină pentru ca prognozele să se
adeverească şi astfel să cred în continuare ce mi se spune. Sunt
gata să-mi asum zile şi nopŃi de viforniŃă, numai să fie adevărate.
Pentru că am trăit (şi trăiesc) în minciună, îmi doresc războiul
viscolului cum aş dori primăvara, şi dacă s-ar încălzi, m-aş supăra
pe zilele înmugurite care adeveresc înşelăciunea oficială.
Despre ce se-ntâmpla acolo, nu s-a ştiut multă vreme, iar ce
povesteau cei scăpaŃi nu era crezut. Însuşi Lenin, care spusese:
„nu recunoaştem nici libertatea, nici egalitatea, nici democraŃia
muncitorească, dacă acestea se opun intereselor emancipării forŃei
de muncă de sub opresiunea capitalului”, după ce a suferit primul
atac cerebral, în mai 1922, se arăta îngrozit de „predominarea
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duşmăniei personale şi a invidiei”, de „oceanul de ilegalităŃi”, de
„com-laudele” şi „com-minciunile” din noua societate.
Dar tot Lenin recomandase în ianuarie 1918 „curăŃirea
pământului rusesc de toate insectele dăunătoare”: „Să fie băgaŃi la
închisoare, să cureŃe latrinele,/.../să fie împuşcat parazitul...”
„La proces să nu căutaŃi probe materiale şi dovezi, spunea
ziarul „Teroarea roşie”. Prima întrebare pe care trebuie să i-o
puneŃi: cărei clase aparŃine, ce origine are, ce educaŃie, ce studii
ori profesie. Toate aceste întrebări trebuie să hotărască soarta
acuzatului.”
„Politica viitorului previzibil” justifica orice minciună, orice
abuz, orice crimă. Pretutindeni, numai duşmani, într-o traducere
perfectă a latinescului homo homini lupus.
Oricine putea fi oricând denunŃat (se plăteau beneficii pentru
denunŃuri, 15 ruble de cap), pentru cele mai fantasmagorice
crime, arestat sub acuzaŃii de care n-avea cum să se apere, de
vreme ce nu dovezile contau ci „instinctul politic al
anchetatorilor”.
Un orb de şaptezeci de ani, care cânta în piaŃa din centrul
oraşului IureveŃ pe Volga cântece populare, un fel de Homer rus,
a fost arestat şi condamnat pentru KRD, adică activitate
contrarevoluŃionară!
Erau arestaŃi: pentru tăinuirea originii sociale, dar la fel de bine
şi pentru fosta situaŃie, mărturisită, inclusiv pentru apartenenŃa la
o formă a nobilimii. Erau arestaŃi tinerii care se întruneau la
serate muzicale, foştii liceeni de la şcolile de elită, „limitatorii”
(cei care voiau să limiteze producŃia), „nesubordonaŃii”, sectanŃii,
caritabilii, iakuŃii, buriat-mongolii, kazahii, ucrainenii, deŃinătorii
de aur, geologii pentru nedescoperirea unor zăcăminte, membrii
unei orchestre de jazz, posesorii de aparate şi piese radio, în fine,
un participant la o şedinŃă care se oprise primul din aplaudat.
Erau arestaŃi: fotbaliştii care călătoriseră în străinătate,
filateliştii, esperantiştii, un director adjunct de la o Grădină
zoologică pentru că-i muriseră prea multe maimuŃe (ulterior i s-a
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adăugat spionajul în favoarea Germaniei), o solistă de operă
pentru că dansase cu ambasadorul Japoniei, un doctor care
scrisese unor rude de la Salonic despre o specie de peşte crescută
pentru exterminarea ŃânŃarilor, un vatman chinez acuzat că voia
să tamponeze maşinile oficialilor, un imam tătar care fusese în
pelerinaj la Mecca (arestat ca spion german); un funcŃionar de la
calea ferată, ca sabotor troŃkisto-japonez...
Un Ńăran credea că a fost arestat pentru că fusese reŃinut cu ani
în urmă sub acuzaŃie falsă şi i se dăduse drumul: organele nu
puteau greşi, simplul fapt că i se făcuse o nedreptate era suficient
pentru o nouă arestare...
Un chirurg a fost acuzat că a vrut să otrăvească apele Nistrului,
un avocat că intenŃiona să arunce în aer un pod (el fiind de fapt
spion japonez). Supus torturii, un arestat a recunoscut că s-a
întâlnit cu Poincaré, iar altul că fusese contactat de Cardinalul
Richelieu. Un inginer silvic a fost întemniŃat de două ori: întâi
pentru că tăia prea cu grijă pădurile (voia să le păstreze pentru
foştii proprietari), a doua oară pentru că le tăia prea mult, deci
voia să le distrugă. Un hidrolog a făcut puşcărie pentru că
menŃionase într-o carte adâncimile Nistrului, nişte spălătorese au
fost închise pentru că ar fi sedus nişte diplomaŃi sovietici cu
scopul de a-i racola ca spioni străini.
Invazia căpuşelor care periclitau recolta era considerată
activitate contrarevoluŃionară, la fel era taxată munca
meteorologilor care nu prevăzuseră vremea proastă şi a
astronomilor care cercetau petele din soare.
Un vechi bolşevic a fost acuzat că „s-a asasinat”, adică, el nu
era el ci altcineva, un ins pe care-l ucisese ca să-i fure identitatea.
Cum oamenii aveau sfere limitate de cunoştinŃe denunŃabile,
uneori şi probleme de conştiinŃă, au apărut la NKVD listele cu
morŃi. E cunoscut cazul unui preot care i-a deconspirat pe toŃi
decedaŃii din parohia lui.
Un bărbat a primit trei ani pentru că a zâmbit cu înŃeles la
bancurile spuse la masa alăturată de nişte docheri beŃi; un istoric,
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bizantinolog, a fost acuzat de spionaj în favoarea Japoniei; un
botanist a fost împuşcat pentru că propunea folosirea substanŃelor
chimice în scopul distrugerii buruienilor.
Au fost exilaŃi lingvişti pentru o teorie privind originea
limbilor, s-au dat pedepse capitale în nedesluşita „chestiune a
dicŃionarului”... Aproximativ o mie cinci sute de scriitori au murit
în lagărele siberiene.
La trei-patru ani după război, a început „vânătoarea
recidiviştilor”: cei care scăpaseră cu viaŃă erau ridicaŃi şi închişi
iarăşi, pentru vina de a fi fost închişi; erau întemniŃaŃi şi copiii
lor, aşa-numiŃii „copii răzbunători”, duşmani virtuali ai regimului
care le osândise părinŃii.
Erau încarceraŃi, în general, toŃi cei care gândeau. Elogierea, fie
şi presupusă, a democraŃiei şi tehnicii americane era pedepsită cu
ani grei: deveniŃi „spioni în slujba anglo-americanilor”, primeau:
copiii - zece, restul – douăzeci şi cinci.
Recolta unui raion oarecare, statistica epidemiilor, nivelul de
producŃie al unui atelier de nasturi, traseele mijloacelor de
transport în comun, toate erau secrete de stat, divulgarea se
pedepsea cu cincisprezece ani.
Existau cote de arestări, cu zecile de mii. „S-a depăşit la
troŃkişti, spunea un oficial, dar nu avem destui naŃionalişti...” Ca
urmare, unui număr de „troŃkişti” li se comuta acuzarea.
„Nu există adevăr absolut”, se spunea, încercarea de a găsi
probe şi martori e pierdere de vreme. Singurul absolut este
glonŃul, nouă grame de plumb în ceafă, administrate în subsolul
pentru execuŃii.
Vreo posibilitate de scăpare? Să te îmbeŃi, să comiŃi un delict
minor ori să fugi la timp. Unii, auzind că odată plecat din
regiunea ta nu te mai căutau, totul fiind o chestiune de birocraŃie
locală, dispăreau în... Siberia!
Arestarea se petrecea în timpul nopŃii; percheziŃia putea să
vizeze orice loc în stare să ascundă ceva: bălegarul, stiva de
lemne, fânul, zăpada, soba, haznaua, cuştile de câini, coteŃele,
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coliviile, saltelele, plasturii de pe piele, dinŃii de metal. După
chinul aşteptării, când se întâmpla în sfârşit, starea de spirit a
arestatului era de uşurare, chiar de bucurie.
Tortura începea din primele ore la închisoare: supraaglomeraŃie
(când într-o celulă de opt erau înghesuite o sută şaizeci de trupuri,
morŃii rămâneau în picioare), lipsa de aer, duhoarea, lipsa de apă,
hrana rea, frigul sau căldura în exces (fuseseră inventate „celulele
fierbinŃi”, în care sângele Ńâşnea prin pori), carcera (uneori doar o
scobitură umedă în zid), „puşcăriile interioare”, adică închisori
înăuntrul închisorii, cu interdicŃia de a face cel mai mic zgomot,
sub supraveghere continuă prin vizetă.
TemniŃa standard: uşă ferecată în fier, masă, taburet şi pat fixate
în şuruburi. RaŃionalizarea luminii: geamului opac şi armat i s-a
pus „botniŃă”, o acoperitoare metalică, lăsând liber doar un spaŃiu
îngust; iarna, plasa fixată pe dinafara geamului se umplea de
zăpadă, semi-întunericul devenea întuneric. RaŃionalizarea
aerului: oberlichtul încuiat cu lacăt era deschis doar câteva
minute. InterdicŃia de a ridica ochii spre cer, în curtea betonată,
asfaltată, unde tot ce răsare şi creşte liber fusese smuls, li se
poruncea: „PriviŃi doar în jos!”
Pentru un ac aflat ilegal în posesia deŃinutului, pentru o
inscripŃie pe perete, pentru umblet prin celulă, pentru tuşit,
pedeapsa era carcera. Flămând şi înfrigurat, hrănit cu câteva sute
de grame de pâine, cele trei căni cu apă fierbinte pe zi aveau
asupra încarceratului efectul unui alcool.
În toiul nopŃii (pentru interogatoriile nocturne se primeau
sporuri la salariu), gardianul intra în celulă şi murmura o iniŃială.
Cei cărora litera li se potrivea răspundeau rostindu-şi pe rând
numele întreg, până se ajungea la cel căutat: era scos afară şi dus
la anchetă. „Ştii unde te afli? De ce crezi că eşti aici? PoŃi să-mi
spui ce ipoteză Ńi-ai formulat cu privire la motivul arestării?”
Simplificându-se la maximum procedura, majoritatea „crimelor”
erau încadrate în prevederile articolului 58 din Codul penal,
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printre care nedenunŃarea, alături de spionaj, subminarea
economiei, terorism, diversiune, propagandă şi agitaŃie...
Era permisă aprecierea faptelor prin analogie şi nu se făcea nici
o deosebire între intenŃie şi faptă: se pedepseau la fel. Pentru
„bănuială de spionaj” se dădeau opt ani.
Fiecare secŃie trebuia să raporteze un număr prestabilit de
victime, aşadar, pentru obŃinerea mărturisirii (care dovedea
automat vina) erau folosite orice metode, de la gâdilatul cu o pană
şi stingerea Ńigării pe piele, până la sete, trezie, recluziune în boxa
de lemn cu ploşniŃe, carcera, celula vopsită în negru, privarea de
hrană, statul în picioare, închiderea în nişe de beton cu picături
căzătoare de apă... Bătaia cu bastoane de cauciuc, ciocane de
lemn ori saci de nisip, lovituri în plexul solar, strivirea degetelor,
smulgerea unghiilor, cămaşa de forŃă, „zăbala” sau „rândunica”,
adică legarea, cu ajutorul unui prosop, a capului de glezne.
„Oamenii nu sunt oameni ci purtătorii determinaŃi ai unor idei
determinate.” Unii care mărturisiseră o crimă falsă, puşi apoi să
retracteze, se temeau s-o facă şi susŃineau în continuare că au
comis-o, deşi era pedepsită cu moartea.
Fiecare arestat era silit să-şi denunŃe complicii. Verbul „a muri”
se conjuga la timpul continuu, deŃinutul „murea”, adică se stingea
treptat, uneori nu departe de locul unde trăiau ai lui.
Într-un lagăr din Extremul Orient, a existat cazul paradoxal al
unui „deŃinut liber”: îşi terminase pedeapsa, dar a mai stat
aproximativ un an, până şi-au adus aminte să îndeplinească
formalităŃile.
Nici bătrânii de peste optzeci de ani, nici copiii sub zece nu
erau scutiŃi; unul din aceştia a mărturisit în prima noapte că de la
vârsta de şapte ani făcuse parte dintr-o organizaŃie fascistă. Prin
legea Codului Penal din 1926, vârsta minimă a pedepsiŃilor era
doisprezece ani: jumătate din deŃinuŃii din lagăre erau tineri. În
1935, s-a luat decizia ca şi copiii să-şi primească osânda după
tariful adulŃilor, inclusiv pedeapsa cu moartea. Cât despre cei
încadraŃi în art. 58, pentru ei nu exista limită minimă; pentru
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câteva spice, mere sau castraveŃi, copiii umpleau barăcile
Siberiei, învăŃând de la fragedă vârstă cum arată viaŃa, acolo unde
domină legea celui mai tare.
După pronunŃarea sentinŃei „in absentia”, pentru cei destinaŃi
lagărelor din Extremul Orient începea supliciul călătoriei,
întrecându-l uneori pe al detenŃiei propriu-zise. Drumul dura luni
de zile, din Rusia europeană până la Vladivostok, de unde, după o
călătorie istovitoare în „vagoanele roşii”, aglomerate peste
măsură, aproape fără hrană şi apă (o cană pe zi, uneori „uitau” să
le-o aducă), unele grupuri erau duse mai departe, pe jos, spre
punctul de îmbarcare.
În timpul călătoriei, de la Vladivostok la Kolâma, punctul final,
deŃinuŃii erau închişi în cală, politicii de-a valma cu cei de drept
comun, criminali în stare de orice, de la furtul hainelor şi
încălŃămintei până la viol şi omor. Călătoria pe mările îngheŃate
dura două luni; există indicii că unele vapoare ar fi fost
intenŃionat scufundate, cu tot cu deŃinuŃi. Djurma, Indighirka,
Dalstroi (numit astfel după trustul de construcŃii deservit de
lagăre), „navele morŃii” nu aduceau la Ńărm prea mulŃi oameni vii.
Cadavrele erau depuse pe pământ, stivuite şi numărate cu grijă, să
iasă cifra.
Munca la tăiat păduri, în mine de fier sau cărbune, la căile
ferate, combinată cu foamea (raŃiile erau la limita supravieŃuirii,
dar în unele locuri, în anii războiului, nici atât) dădea rezultate
mortale: doar cei mai căliŃi, mai duri sau mai norocoşi izbuteau să
reziste.
Pe câmpurile aurifere de la Kolâma, oamenii trebuiau să
aprindă focul prin lovirea a două bucăŃi de cremene. Era adusă
gheaŃă din râu şi topită, apoi pământul bocnă era înmuiat şi trecut
prin sită pentru strecurarea aurului. Când norma nu era
îndeplinită, era redusă proporŃional raŃia de pâine. Despre lagărele
din nordul îndepărtat nu s-a aflat aproape nimic. Sunt avansate
cifre, dar nici azi nu se ştie precis câte victime zac de-a lungul
căii ferate transiberiene, pe malurile Amurului sau în aurul
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Kolâmei, plătindu-şi existenŃele ca pe cele mai abjecte crime.
Unii spun că ar fi zece milioane.
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Partea a IV-a
LECłII

99

1.
Mi-ar fi plăcut să scriu o carte primitoare, bine aşezată în peisaj,
cu nume neaoşe şi vieŃi la fel, până şi durerea să fie de-a casei.
Dar n-a fost să fie. Trăiesc în capitala unei Ńări ascunse, unde
nimic nu este cum pare. Ce nu auzi? Ce nu vezi? Glasurile
neroade sunt limpezi, sănătoase, n-au ezitări, adevărurile se
bâlbâie, se înăbuşă, abia şoptesc.
Uneori, zăresc pe stradă un domn în vârstă. Vara - cu pălărie de
pai, iarna - cu căciulă de astrahan, merge târşindu-şi repede paşii.
Figura mi-e cunoscută din copilărie. În vreme ce toŃi îmbătrânim
cu aerul tinereŃii noastre, el pare să fi avut întotdeauna, la orice
vârstă, o înfăŃişare „de pe vremuri”: copil, purta dantele de
demult, tânăr - cămăşi de-ale tatălui sau de la unchiul bogat,
matur - un ultim costum bun, croit de unul din cei din urmă
croitori de lux.
Pe doctorul ł. îl vedeam la noi în casă, el-tânăr, eu-copil.
Vorbea din vârful buzelor şi mă privea cu ochi micşoraŃi, ca de la
mari depărtări. Mă-ntreba „ce faci, cum o duci”. Pe-atunci, nu mă
interesa în nici un fel, aveam alte griji. Chiflele din geamul
prăvăliei, săptămâni în şir le râvnisem, până când cu un leu
întâmplător în pumn am intrat; prăvălia mirosea întunecos,
negustorul cu faŃă de fum mi-a dat chifla, am muşcat: era tare.
Şcoala cu podele de lemn şi fete fără nume, în uniforma
orfelinatului. Mirosul de gaz, untura de peşte, cozile, fetele,
„lampa lui Ilici” mişcând pe ziduri stafii viitoare, bunicii, fiecare
pe-un pat, statui întinse pe cuverturi roase. Frunze moarte,
castane şi roşcove, toată viaŃa înainte.
...Acum, încerc să rememorez figura lui de tânăr, vocea, l-urile
rulate, costumul maron cu dungi subŃiri, batista din buzunarul de
la piept. Încerc să înŃeleg. Dar pentru asta, simt nevoia să fiu
şcolită iar. Să merg la o altfel de şcoală, unde învăŃătoarea
frumoasă, de şapte-opt ani, să-mi predea iarăşi imaginea lumii.
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Am să-nvăŃ să mă joc, să dansez şi să cânt. Am să spun poezii,
am să mă-mprietenesc strâns cu cei de-o seamă, colegii mei.
Am să-nvăŃ bine, nu mai trag chiulul. În recreaŃie, vom ieşi în
curte, sub copacii cu beŃe de vanilie şi roşcove care nu se
mănâncă, vom duce încet şi rar la gură tartinele, măcinând în cap
învăŃăturile dimineŃii, o foarte simplă lege din care ies toate:
Dumnezeu este. Când aveam anii învăŃătoarei mele, o altă
doamnă pe catedră mă învăŃa că nu există, că trebuie să urăsc şi
să lupt pentru ură. Acum, cu tăbliŃă şi plaivaz, vreau să merg la
şcoală din nou. O copilă să-mi predea adevărurile înnăscute. Am
să repar anii greşiŃi.
...De ea îmblânzite, cum ai trece dintr-o mână într-alta un
pachet sau din pază în pază un prins fedeleş, ea va preda
adevărurile cu privirea, uitându-se-n ochii fiecăruia cât bate inima
de câteva ori.
EsenŃa e cumplit de puternică, orbirea albă tremură fugind
rotund spre margini şi doare, nu toŃi rezistă, privirea Doamnei
frige ca oŃelul când se face sabie.
Unii orbesc temporar, se-nvârt titirez tânguindu-se, cu
pleoapele arse. AlŃii, îndărătnici, rezistă, dar după lecŃii se plâng
că le scapără pe dinainte chibrituri şi fulgere.
Cei mai mulŃi se-nmoaie ca untul, lăcrimează, picurii sunt
culeşi chiar dintre buzele ochiului, să nu se piardă. Elevii au la ei
în loc de cerneluri lacrimarii prelungi, de forma crinului tuns,
aburit din naştere, ca Ńoiul de rachiu.
Cu cât se umplu mai mult, cu atât e nota mai mare, liniuŃele
încrustate pe sticlă o măsoară în grade, de la simplu şi sec soldat
până la cel mai plin general.
Sunt şi lacrimi goale pe dinăuntru, născute pe timpul tunetelor,
picuri avortaŃi, cu nimic sub coajă, dar majoritatea sunt perle
tulburi.
Un singur elev poate scoate şi câteva sute de lacrimi, care se
simt înrudite şi au, ca orice roi, o ageră regină. Aceasta trebuie
păzită: dacă e rănită, toate se sfarmă.
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Altele seamănă cu grindina, sunt aşa-numitele lacrimi cărunte,
deosebit de rare, doar ochii mlăştinoşi le scot, cu ropot infernal pe
pupitrul gol, şi toată clasa ştie cine le-a plâns.
Există şi pofte furişe, nu o dată îi vezi pe elevi prinzând cu
vârful limbii picurii-n cădere, topindu-i încet în cerul gurii,
curioşi, cum rafinaŃii se-ncăpăŃânau odinioară să afle pe bani grei
gustul mărgăritarelor.
Când ni le dă Doamna, cu ochii în ochi, adevărurile înnăscute
ne fac să plângem. E de mirare cum de-atâta vreme se predau, cu
unele întreruperi, în şcoli, deşi esenŃa lor e ucigătoare. Nu-i
purtător de adevăr pe care să nu-l pândească temniŃa, ruşinea
publică, moartea. „Bine, „Dreptate”, „BlândeŃe” sunt scrijelate cu
ciobul ori scrise cu creta în ganguri mucede, în coridoare cu iz de
hoit: au înlocuit obscenităŃile.
Scăpând din ochii Doamnei, pornind cu sufletul fecund pe
drumul tot mai lung dintre şcoală şi casă, mă întreb cum se-ndură,
prin atâtea ore de milă, să trezească în noi embrioni eroici, de
pe-acum cocoşaŃi de bătăi?
De fapt, Doamna noastră (de nici nouă ani) nu ştie nimic despre
gloanŃele ca şoimii cu cagule în noapte, despre revelinuri şi
forturi cu pereŃi de granit.
Evenimentele vechi de zeci de ani, infiltrate-ncet prin doi metri
de ziduri ca să devină noutăŃi de închisoare, de unde era să le ştie,
cum să aibă habar de chinuri, când n-a auzit despre boli de
temniŃă, despre nebunia recluziunii, despre felia de pâine pe cana
de plumb (ori de plumb amândouă), despre puşcării conduse de
directori care-şi petrec dimineŃile printre orhidee.
Nimic nu ştie, mititica, nici despre Siberia şi minele ei, unde
zăceau poeŃii tinerimii, despre somnul arestatului într-un pat păzit
de carauli trezindu-l de zeci de ori pe noapte ca s-ajungă
tremurând în faŃa comisarului. Pe-atunci în jurul burgului ardeau
păduri seculare, căruŃa trecea cu arestatul pe uliŃe de fum, sub
paza jandarmilor cu pistoale şi săbii.
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Cum era să ghicească despre interogatoriile nocturne, care se
sfârşesc drăceşte la primul imbold al zilei, ca şi partidele de
pocher din palatul gubernial, astfel că un prinŃ cu careu de aşi a
câştigat odată, într-o dimineaŃă şovăielnică, libertatea unui
condamnat?
Am putea să-i spunem tinerei şi frumoasei Doamne o mulŃime
de lucruri, dar ne va fi cam milă, prea miroase a tulpină ruptă. O
vom cruŃa, deşi oricare din noi arde de poftă să-i sufle formula
temniŃei: praful combinat cu frigul, timpul berechet asociat cu
moartea.
Cum s-o-ndura, aşadar, să ne predea, în felul ei înalt, Frumosul,
Dreptatea şi Binele, când de milenii e lucru ştiut, verificabil
oricând, că frumuseŃea doare, scrijelată cu tăişul scoicii, că drepŃii
mucezesc în beciuri, iar făcătorii de bine ajung pe drumuri?
Doamna noastră habar n-are pe ce lume se află. Şi trebuie cu
orice preŃ păzită să nu afle.
Totuşi, sunt momente când o surprind zâmbind într-un fel
special, ştiutor, şi mă-ntreb dacă nu cumva păcăliŃii suntem noi,
care ne ferim să pronunŃăm în prezenŃa ei adevăruri murdare,
mustind de seva păcătoasă a vieŃii.

2.
Fiica era geloasă pe „nebuniile” maică-si: nu mai apuca să-şi
dea şi ea drumul. Părea ştearsă, cuminte, cenuşie, prea la locul ei.
Maică-sa acaparase primul loc şi nu se mai lăsa dusă,
răsfăŃându-se ca un copil căruia i se iartă orice. Şi camera arăta ca
ea: îmburuienată de lucruri cu care n-aveai ce face, un labirint cu
poteci înguste, cu multe cotituri, unghere şi locuri dosite.
Respinsă ca o minge, când mai uşor, când mai tare, bruscată
sau doar certată, Baba se lega în continuare de lume. Intervenind
justiŃiar în diverse situaŃii, se făcea salvatoare de fecioare şi
primea replica bine ştiută: „Ce te bagi matale, cucoană?”
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Într-o după-amiază, pe stradă, a primit o lovitură de pumn între
omoplaŃi. N-ar fi fost nimic, însă băiatul care o lovise avea mâna
murdară de dude (şi gura la fel, i-a văzut-o peste umăr), şi Babei
i-a rămas pe bluză o urmă neagră-vineŃie, închegată. Când a
întrebat-o Puştiul ce-a păŃit, i-a fost ruşine să spună că o lovise
unul de vârsta lui, a zis că nu ştie, că s-a trezit cu pata-ntre umeri
din senin, probabil trecuse neatentă pe sub duzi.
Aşadar, îşi căuta beleaua.
Dar în ziua aceea, nu s-aştepta la gesturi rele, într-o instituŃie,
unde era expusă o colecŃie de timbre, fără multă lume, într-o zi
ploioasă. Întâi plouase ca-n glumă, doi băieŃi în pantaloni scurŃi
se amuzau sub relieful unui balcon, un câine mic, în lesă, înota pe
trotuar, lumea trecea, nu departe s-auzea cineva râzând. Apoi, o
massă lichidă se prăbuşea neîncetat de sus, şi în sala cu timbrele
s-a făcut întuneric. Atunci a intrat una, în bluză de vară.
Scuturându-se, s-a uitat în jur, uşurată; s-a apropiat de oglindă
să-şi restaureze coafura. Din colŃul de unde pândea, contopită cu
arabescurile, supraveghetoarea s-a năpustit:
– Aici nu-i sală de aşteptare! IeşiŃi să vă scuturaŃi afară!
– Cum să ies? Plouă cu găleata! a replicat femeia.
– Nu mă interesează! IeşiŃi!
Pentru că femeia se oprise la uşă, a precizat, poruncitor:
– Nu acolo! Afară!
Aici a intervenit Baba:
– Bine, drăguŃă, dar nu vezi că a-nceput Potopul? Cum e posibil
s-o dai afară?
– Ce te bagi dumneata? Dânsa a intrat de pe stradă, doar fiindcă
plouă!
– Şi eu tot de pe stradă sunt! Şi la timbre, nu mă mai uit!
Baba se rezemase de zidul cu stuc imitaŃie de marmură, aproape
de femeia alungată. Supraveghetoarea a dispărut să cheme
întăriri; s-a întors cu un bărbat în costum negru.
– Aici e unitate cu pază militară! a zis acesta, pe ton incolor, însă
ferm.
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– Şi afară e Potopul! a replicat Baba.
– Nu contează! EliberaŃi zona!
Totuşi, alungatele nu se clinteau. După câteva minute, a plecat şi
administratorul după ajutoare, ca-n basmul rusesc: legumele se
dovedeau greu de smuls. Puterile sporite sosiră în persoana unui
soldat cu arma pe umăr, mătăhălos, însă moale. Împinse de
plutonul de ordine, femeia şi Baba ajunseră dincolo de uşa cu
sticlă şi ornamente din fier forjat; soldatul şi administratorul
alipiră canaturile şi o închiseră cu cheia.
Pe bulevard, un şuvoi tulbure se repezea la vale, spre apus.
Când Baba a ajuns acasă leoarcă până la piele, Fiica i-a reproşat
nesăbuinŃa. Dar ea, a doua zi, s-a prezentat la instituŃie.
– N-a fost nici o femeie! i s-a răspuns.
– Nu-i adevărat! Am fost acolo, pur şi simplu au vrut s-o alunge
în potop!
– Dacă-i aşa, de ce n-a venit dânsa să reclame? Unde-i aşa-zisa
doamnă năpăstuită?
– Chiar aşa, maman, i-a spus mai târziu Fiica, de ce te-apuci să
vorbeşti în numele altora? Poate n-ai văzut bine... Ce oră era?
– Draga mea, era cam cu un ceas înainte de Hristos!
Era o ciudăŃenie de-a ei, felul cum măsura timpul: Hristos e
mereu amiaza, fiecare fracŃiune de timp, an, zi, ceas, minut sau
secundă, are un „înainte” şi un „după El”. O crimă împinge cu
veacuri înapoi.
Hristos e amiaza oricărei clipe. Minutar tremurând, limbă
umbratică, cineva se târâie prin antemeridianul Crucii, s-apropie
de punctul bifat şi cade iar în păgânătatea care fierbe. Secunde
ratate, minute plesnite, ore leşioase, avortoni, embrioni, rebuturi,
ciorne ale timpului. Umbli de colo-colo, se simte o duhoare
antică, amestecată cu parfumuri, miroase a arme fierbinŃi şi a
tălpi.
Pumnii lovesc, sub pielea umflată drojdia creşte, ura defilează,
gladiatorii ucid în uralele mulŃimii microscopice, aranjată
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magnetic în culturi circulare. Amulete, totemuri, farmece, vrăji.
Totul se vinde, totul se cumpără.
Nimeni n-are timp, fiindcă toŃi şi-au ratat amiaza. E mereu o
dimineaŃă nereuşită, haotic amestecată cu noapte, e devreme, e
ora când Ńipă plecând convoaiele, când decolează zborurile
pervertite, când uşa celulei se deschide spre tortură; e veşnic ora
execuŃiilor, a pedepsei capitale, a minciunii, a duşmanului, ora
pistolului în ceafă.
Din timp în timp, în amintirea soŃului, Baba se ducea prin
spitale. În unele locuri o întâmpinau cu „Iar ai venit, madam?” Îi
ziceau aşa pentru că ştia franŃuzeşte şi se purta distins.
– Ce ai fost la viaŃa ta? o întrebau uneori.
– Servitoare. Am mai făcut şi altele, dar numai asta cu folos.
– Dac-ai fost servitoare, de unde ştii franŃuzeşte?
– Am servit numai în case mari.
– Ai fost măritată?
– Am fost.
– Copii ai?
– Am avut. Acum, am o fată care nu mai e copil.
Se strecura în salon şi privea bolnavele paralizate. Odată,
cineva a rugat-o să stea puŃin lângă una, avea treabă pe-afară;
când s-a-ntors a văzut cum Baba mângâia bolnava pe păr,
privindu-i cu duioşie faŃa nemişcată. Erau gesturi nemaivăzute în
salonul cu accidente vasculare, unde orice urmă de delicateŃe
pierise şi femeile îşi pierduseră, sub imperiul bolii, ruşinea.
Baba şi-a îngrijit bolnava câteva săptămâni, noaptea dormind pe
marginea patului sau într-un scaun pe culoar. O dezbrăca,
mânuindu-i membrele cu grijă, o ştergea cu un prosop cu apă
călduŃă, o îmbrăca în cămaşă curată, o pieptăna resfirându-i părul
cărunt, răsucit ca la copii în onduleuri naturale. În tot acest timp,
vorbea cu ea, îi spunea pe nume, fără să ia în seamă că nu primea
răspuns. Apoi, o hrănea, încercând să-i strecoare printre buzele
încleştate puŃină zeamă roz. Când zeama se scurgea pe la celălalt
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colŃ al gurii, nu se supăra, doar se ştie că ele nu pot înghiŃi, nu
mai vor nimic, doar se uită-n tavan, cu ochii negri, ficşi.
De la Neurochirurgie, din salonul cu operaŃi, se auzeau, mai
ales noaptea, gemete şi Ńipete. Se spunea că unii erau practic
morŃi, ŃinuŃi în viaŃă cu aparatele, iar alŃii, încă vii, Ńipau de sete,
însă surorile de gardă s-acopereau cu pătura peste cap şi dormeau
mai departe. Baba se strecura cu frică să n-o prindă şi le umezea
operaŃilor buzele.

3.
Norocul Puştiului c-a întâlnit-o pe Babă, altfel cine ştie ce s-ar
fi ales de el, cu un dascăl ca domnul, obsedat de Războiul Troian.
Cum sosea, Baba îl aşeza la masă, cu un teanc de dicŃionare:
– Caută!
După jumătate de oră, îl chema afară:
– Hai să-Ńi arăt ceva!
Şi mereu era câte ceva de văzut, un nor de o formă ciudată, o
culoare extraordinară spre apus, luna ca zăpada în toiul zilei.
Când veni vorba de inimă, Baba îl puse să bată cu degetul în
masă, într-un ritm solemn, majestuos, ca un marş la sfârşit de
război, când oştile intră în oraşul cucerit, ori se-ntorc victorioase
în capitala de baştină, obosite dar pline de bucuria izbânzii,
fluturând steaguri proaspete şi lăsându-se lovite cu flori.
– Ce melodie-i asta? întrebă Puştiul plin de speranŃă.
– Asta-i melodia inimii, zise ea, şi partea interesantă este că n-are
nici început, nici sfârşit, sau e numai din începuturi şi sfârşituri.
De oriunde ai începe să baŃi, cazi pe nota ei, care poate fi şi prima
şi ultima. Auzi? Inimile şi ceasurile pulsează la fel:
sistolă-diasistolă, sistolă-diasistolă, se strâng expulzând şi se
dilată lăsându-se invadate de timp sau de sânge.
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Uneori, şi loviturile (de bici sau de topor) se supun ritmului
care palpită-n trupuri, am descoperit asta mai demult, cineva
mişca o bâtă în cadenŃă cu inima pusă-n mişcare de Dumnezeu,
iar inima, umilită de coincidenŃă, încerca să bată altfel,
grăbindu-se sau încetinindu-se. Nici eu nu voiam să mi se mişte
inima în acelaşi tempo cu bâta. „Singura soluŃie ar fi s-o grăbesc,
mi-am zis, e tot ce pot să fac”. După câteva minute, am
descoperit că ritmul inimii căpătase o fisură, o strângere în plus,
extrasistola, şi mă durea ca un ac.
După câteva minute de tăcere, Baba continuă :
– O, aparatul digestiv! Cu toate că a mânca vine de la mando, a
mesteca, a strivi, a sparge în dinŃi prin presiunea fălcilor, de fapt
totul începe înainte de gură... Nu trebuie să te pierzi în faŃa
farfuriei, ci s-o domini de la-nălŃimea pe care Ńi-o dă spatele
drept. Să nu te cocoşezi!
Am fost şi eu studentă la medicină, câteva luni. N-am rezistat la
disecŃii, altfel aş fi ajuns, poate, doctoriŃă. Profesorul de anatomie
făcuse Seminarul teologic în paralel, şi când ne vorbea de
Dumnezeu, părea ciudat să-l auzi între cadavre. Spunea: când
deschizi, Ńâşneşte, curge, e un prisos, un răsfăŃ, ca fumul, ca
flacăra, ca marea, totul e făcut cu fast, nu strâmt, nu întins să
crape, nu gâtuit să plesnească, dimpotrivă, trebuie să-şi pliseze
bogăŃia ca să-ncapă-n tine. Şi tu te dovedeşti prea strâmt.
Prea îngust pentru belşug, burduşit cu daruri, ticsit până-n gât
cu zestre, nu eşti pe măsura dărniciei. Şi nu numai că nu eşti, mai
şi măsori, cântăreşti drămuind, numeri la sânge.
Cerul nu e lapidar, nu te-a făcut din necesarul strict, ci din
inutil, din supraabundenŃă, valuri peste valuri, din fast, din lux,
din splendoare. łi se dă în exces ca să risipeşti fără cântar, Ńi se
dă dublu ca să nu te zgârceşti.
Nu Ńi s-au economisit maŃele, nu Ńi s-a dat un singur plămân, un
singur rinichi, nu Ńi se numără sămânŃa, ai milioane, creieru-n
scăfârlie Ńi l-a încreŃit belşugul.
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Cerul te-a făcut ca pe-o avere, din spor, din îndestulare, mănos,
pricopsit, chiabur pe dinăuntru, boier în Ńeastă, nu te-a măsurat cu
porŃia, nu Ńi-a Ńinut socoteala, te-a făcut scump, ca pe-o onoare, ca
pe-o jertfă. Involt, înfoiat, amplu, toate le ai de două ori, şi doar
inima o dată.
Vii tu acum şi zici: atâta e de-ajuns, trei metri de maŃe, câteva
sute de grame de ficat, ca la piaŃă, un singur rinichi, un singur
plămân, din creier se pot scoate nouă zecimi, nu se moare; ba mai
bine: devii în stare să execuŃi perfect câteva gesturi, mereu
aceleaşi. Ideală maşină exactă, nu-Ńi mai faci de cap; eficient şi
simplu, nu mai greşeşti, nu mai întârzii, nu stai pe gânduri, nu
te-ntristezi, nu ştii să plângi.
Câte dibuiri, câte ocoluri n-ar fi desfiinŃate. De-aia, zic unii, e
plină lumea de greşiŃi, de bolnavi, de schilozi, de calici, de
nevolnici, de mişei, de planuri negre, de visuri demente, fiindcă
omul nu e maşină. Şi vor să-l facă să fie.
Pe urmă, vii şi zici că ajung atâŃia metri pătraŃi, douăzeci şi
cinci de grame de pâine, o gură de apă. Totul măsurat la fix, fără
a mai Ńine seama de ce se fură, căci din strictul tău necesar se mai
şi fură, deci unii cred că poŃi trăi cu şi mai puŃin.
Şi se dovedeşte valabil, de vreme ce nu mori imediat, te mai
mişti, cu un singur plămân, cu un singur rinichi, o bucăŃică de
ficat, trei metri de maŃe şi o lingură de creier.
Uite ce splendoare e-năuntrul tău, mai zise Baba netezind cu
palma ilustraŃia. Şi nu-Ńi dai seama ce bogat eşti, vii şi născoceşti
tarife, taxe, măsuri, balanŃe, terezii, cântare, ca să măsori intestine
cu metrul, să cântăreşti ficaŃi şi să numeri celule...
...Stăteau pe scara podului, unul lângă altul, aşezaŃi pe aceeaşi
treaptă; Baba avea pe genunchi un volum hărtănit, fără coperŃi.
Din cotorul descusut atârnau aŃe şi de câte ori dădea pagina se
ridica o abureală de praf.
– Uite, am găsit ştirea, spuse.
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...Cică în interstiŃiile degetelor unei mumii aparŃinând
Bibliotecii publice din Grenoble s-au descoperit acum două sute
de ani coleoptere minuscule, moarte de mult, cărăbuşi sau
buburuze, de 5 mm., cât grosimea unei seminŃe de orz, o culoare
ciudată, violet degradat în trandafiriu; verificându-le, un profesor
specialist din Geneva a spus că e o specie necunoscută.
Cărăbuşi pitiŃi între degetele faraonului! În primul rând, ce
căuta mumia în Biblioteca publică? Şi de ce cu buburuze? Cum a
ajuns mumia să aibă râie de cărăbuşi? Cum i-au intrat între
degete? Cu polenul în care-şi depuseseră sămânŃa, folosit ca
ingredient al alifiilor secrete? Ce floare, ce polen?
Apoi, în carcera piramidei, cărăbuşii s-au născut. Au eclozat în
întuneric, mişcându-se firav, cât o mâncărime scurtă. N-aveau
cum să trăiască născuŃi în mormânt. Am citit despre Baronul
Panat că se născuse în sicriul mamei lui care se înecase cu un os
de peşte, dar copilul, spre deosebire de cărăbuşi, avea Ńipăt! Şi
l-au auzit!
Cărăbuşii au durat puŃin, culoarea nu li s-a copt, au îmbătrânit
brusc, încă fragezi, aşa se explică, pe violet, nuanŃele roz. Dar
cum e posibil, în temniŃa cea mai adâncă, în mormântul cel mai
mormânt, să colcăie, fie şi scurtă, viaŃa!
...Podul era plin de coperŃi şi ziare vechi care se sfărmau în
degete; mii şi milioane de fire de praf jucau în razele din lucarne
şi s-auzeau porumbei.
– Vezi, podul e capul, depozitul memoriei, spuse Baba, balconul
e plămânul, prin el se simte ce adâncă-i lumea. Mâine o să-Ńi
povestesc despre struguri, despre vinuri cu nume franceze, despre
soare şi scoici fierbinŃi.
O să-Ńi spun despre sania-scoică, trasă vara de reni adevăraŃi,
miroseau acru, a sălbatic, şi duceau la biserică mireasa ofticoasă,
sania luneca pe zăpadă din zahăr pisat; venind după ea prin
nămeŃi, Ńăranii din împrejurimi îi mâncau urmele.
...Mirată că găsise uşa deschisă, iar maică-sa - nicăieri, Fiica se
urcase până la jumătatea scării şi auzise ultimele cuvinte.
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– Exagerezi, maman! spuse. Toate erau mai frumoase, mai înalte,
mai bogate! Crezi că amărâŃii aceia, de bine ce le era au mâncat
zahăr cu balegă de ren?
...Fiică-sa nu înŃelegea că ea avea nevoie de poveştile astea! Îi
trebuiau ca aerul, ca să n-o înăbuşe altele.
Era în ’40 sau ’41? Satul a fost înconjurat de un cordon de
armată. Prinşii au fost duşi în şcoală şi încuiaŃi; când a venit
profesorul şi i-a văzut, le-a dat drumul la toŃi, dar i-au mânat
înapoi şi pe el l-au împuşcat. Din clădirea şcolii, unde au stat
până-n zori, cum ieşeau pe uşă îi despărŃeau: unii la dreapta, alŃii
la stânga. Când să iasă ea, paznicul i-a strigat:
– Tu, la dreapta!
Pentru că şovăia, s-a uitat la ea crunt şi a zbierat iar:
– Tu, la dreapta!
Ea a întrebat „de ce”.
– La dreapta am zis, n-auzi, eşti surdă?
Şi a lovit-o cu bâta peste şale.
Afară, au înghiontit-o cu patul puştii, la dreapta, spre colŃul
clădirii. Fără să ştie ce-o aşteaptă după colŃ, a rupt-o la fugă,
tremurând. În stânga pârâiau împuşcăturile. Fugind, trăgea cu
ochiul în urmă. SoldaŃii au oprit-o şi au mânat-o spre o coloană
care părea pregătită de drum. De-acolo, a văzut că în latura din
stânga şcolii săpaseră o groapă lungă; cei mânaŃi într-acolo au
fost împuşcaŃi în grabă pe margine şi iute acoperiŃi. Uite-aşa
umbla în sus şi-n jos pământul, ca apa.

4.
Îi vorbea Puştiului despre întuneric şi lumină, alergând la
fereastră şi înapoi, când astupând-o, când descoperind-o.
– Ziua, spunea, nu putea să fie întâi, n-avea cum: soarele nu e
negru. Dacă prima n-ar fi fost noaptea, ar trebui să vezi în locul
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soarelui o groapă ridicându-se la Răsărit, din dosul zidurilor. În
loc să ieşim, ne-am ascunde, în loc să înflorim, am intra în
pământ. Lumina vine, înaintează, se mişcă, întunericul stă, e oprit
locului veşnic. Dacă întunericul s-ar mişca, ar fi vai de noi,
închipuie-Ńi cum ar fi să deschizi geamul şi să-Ńi năvălească-n
casă noaptea!
Şi nu am fi mângâiaŃi de lumină, ci cu chica Ńeapănă, cu perii
smirna în vârful capului! Punctul culminant ar fi, ca şi acum,
amiaza, dar una neagră, în adăposturi groase, subterane,
tremurând de frica gropii care ar scormoni sforăind după noi.
Spre seară, cerul ar începe să crape ici-colo, din ce în ce mai iute,
în mii de stele negre. Nu ne-am speria prea mult, dimpotrivă, am
răsufla uşuraŃi, am ieşi pe-afară, fiindcă stelele nu smulg cu totul,
cum face soarele negru, ci doar sorb când un obraz, când altul,
când fruntea, când gura, aspirându-ne ca nişte ventuze.
Dar soarele, slavă Domnului, nu e negru! Decât pe alocuri,
poate, când în perfecŃiunea luminii apar găuri, crăpături, fisuri,
repede stopate de îngeri subŃiri, cu o singură ureche prin care
trece raza. Întâi a fost noapte, pe urmă, Dumnezeu de dincolo a
zis să se facă lumină. Şi s-a făcut!
Şi toate par altfel când e soare.
...În ziua aceea, Baba nu era în apele ei. Nu s-au urcat în pod,
nici n-au coborât în beci, unde, printre piramide de cartofi, îi
vorbea despre Infern. Stătea în fotoliu, cu ceafa sprijinită.
– Când ai să intri în lume, i-a spus, întâi şi-ntâi vei nimeri într-o
capcană. De probă, or să te pună să ucizi un câine, să-i dai cu
parul între ochii care-şi storc lacrimi să te-nduioşeze. Probăluire
decisivă! Prin fantele măştii, or să te spioneze: te supui ori
crâcneşti, execuŃi sau pregeŃi? Le place să execuŃi simplu, direct,
doar fiindcă Ńi se spune, e un ordin, vine de la superior, tu nu
gândeşti, nu întrebi, faci. Dacă întârzii, dacă dai să pleci, n-ai
trecut proba; dacă strângi pumnii, Ńie, cu prima ocazie, urmează
să Ńi se dividă Ńeasta. Toate se-ntâmplă mai ales noaptea, când eşti
mai fricos, mai uşor de dus. În fel şi chip vor încerca să te
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momească sau să te tragă cu forŃa de partea lor. Fraierit,
şmecherit, fript, prostit, păcălit, bătut. Uneori, vor încerca să te
linguşească. Or să te ducă-n biroul unde n-ai mai călcat, să te
încânte cu luciul podelei, cu covorul, cu fumul de Ńigară. Pe urmă,
te vor umili vorbindu-Ńi în creştet, de sus. După ce vei fi ajuns la
pământ, Ńi se va-ntinde un deget: nada, momeala, promisiunea că
vei fi lăsat în continuare să respiri. La nevoie, or să te măgulească
pe scurt, cât să te poată arde mai bine. NuanŃele sunt în număr
infinit, în mare însă totul se petrece la fel: paznicul, privirile
sumese, cefele Ńepene, limbile cu şfichiuri, mâinile pregătite.
Nu te lăsa dus. Dacă cedezi, o să rămâi singur, n-o să-Ńi vină să
crezi că ai fost în stare să faci ce ai făcut. Ori ticăloşia o să Ńi se
pară vitejie, ori ai să-ncerci să te-amăgeşti că nu-i mare lucru, ai
fost silit, n-ai vrut, nu te-ai ales cu nimic, au profitat doar ei, te-au
şmecherit, te-au cumpărat pe degeaba. Rezistă. La nevoie, fii tu
cel hingherit. Şi fii atent, mai ales noaptea: după câine, vin
convoaie lungi de prizonieri.
Puştiul se făcuse palid.
– Eu n-am să făptuiesc niciodată aşa ceva...
– Apoi, se învioră Baba, mai e şi FrumuseŃea! Ce ştii despre asta?
– ZeiŃa s-a născut din spuma mării şi a plutit spre Ńărm într-o
scoică...
– Fii atent: dacă o vezi ieşind din scoică, bag-o înapoi, milă de ea
să-Ńi fie, nu de sluŃi, de cocoşaŃi şi de strâmbi: ei se descurcă. Ci
de ea, care moare mai mult decât zilnic în spume de leşie, în bale
furioase, iar între timp umblă ciungă, cu nasul rupt, cu capul
spart, cu albastrul ochilor iscălit cu acul.
– Dar cum s-o fac să intre iar în scoică, după ce s-a născut?
– Căutând-o. Ea o să s-ascundă ca să se nască iar, jilavă ca un
sâmbure crud. Caut-o.
– Şi dacă nu-i?
– O să fie.
Tăcură amândoi o vreme. La un moment dat, a auzit-o şoptind:
– Puştiule, promite-mi că ai să ai respect!
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– Pentru cine?
– Nu ştiu, pentru oricine. Totul merită respect.
– Chiar şi cine o scuipă pe Venus?
– ToŃi contează.

5.
„Un domn e acela care ştie mai mult decât îi trebuie.” Plecând
de la asta şi dispreŃuind practica vulgară a minimei rezistenŃe,
Baba îi povestea despre lepidoptere, o după-amiază întreagă
vorbindu-i de baronia unui fluture, Bucovinensis Hurmuzaki,
descoperit, probabil, în fâneŃele singuratice de la Dulceşti, pe
vremea când Bucovina era ducat; după care trecu, firesc, la
genealogii de cavaleri.
– Vezi, îi spunea, poŃi (şi chiar trebuie) să ajungi la rădăcini, să
întrebi cuvântul: cine eşti, ce eşti, de unde vii, în felul ăsta afli
secretele. Hurmuzul, de pildă, era mărgăritarul de sticlă, adus de
negustori dintr-un oraş, Hormuz, e undeva la Golful Persic.
Tare trebuie să fi sărăcit lumea bogată, dacă se bucura de o
podoabă falsă, ori perlele veritabile se făcuseră prea scumpe?
Găseşti în numele ăsta, care e un fel de alintare, o întreagă
poveste despre strălucire, căci pe boierul nostru îndrăgostit de
fluturi nu-l chema Margaritariu sau Mărgăritache, să-l vezi
acoperit de adevărul perlelor. Îl chema Hurmuzaki, adică un
diminutiv din toate punctele de vedere, un fel de mărgeluŃă, ori şi
mai rău, pentru că, spre deosebire de hurmuz, mărgeaua păstrează
luciul margaritei.
Perla, pe latineşte margarita, nu-i fără legătură cu marga, un
pământ argilos, cenuşiu, negricios sau verzui, din Ńărmurile
pieptişe, unde oamenii vechi găseau uneori scoici având câte-o
perlă, şi i-au zis margarita, adică ieşită din lut. Marguerites le
ziceau francezii perlelor până acum câteva sute de ani.
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Acum, dacă o să te-ntreb ce legătură este între perlă şi ciment,
probabil că n-ai să ştii, dar există una: pământul argilos pe care
latinii-l numeau marga şi care se găsea în Ńărmuri, se folosea în
vremurile noastre la fabricarea cimentului Portland, o marcă
vestită din secolul trecut, numită aşa după o peninsulă din Anglia.
Ce legătură este între perlă şi pitpalac? De la marguerite,
francezii au făcut Margot, nume foarte frecvent, şi cum femeile
vorbesc mult, l-au trecut asupra păsării care strigă întruna, şi aşa
margoter a ajuns să însemne a Ńipa ca pitpalacul.
Mai este o legătură: între perlă şi margine, pentru că perlele se
găseau în Ńărm, deasupra mării, adică în falezele de lut, unde
marea în retragere nu mai avea putere să urce. De aici, din
numele perlei, se poate vedea că mările lumii erau mai înalte,
ceea ce înseamnă că e undeva o sete care le seacă. Dacă ai să te
duci prin anumite locuri, pe dealuri, ai să găseşti scoici
sfărâmicioase printre rădăcinile dezgolite de ploi.
– Cu perle?
– Nu ştiu, poate; din zeci de mii de scoici, e posibil să dai şi peste
una cu mărgăritar.
Auzind că Baba voia să-i predea Puştiului heraldică şi să-i
bage-n cap ştiinŃa steagurilor, tatăl şi-a ieşit din pepeni.
– Eu n-am nevoie de domni din ăştia, cu capul plin de prostii şi
coatele goale! Nu vreau să tragi mâŃa de coadă ca mine!
Învârtindu-se din ce în ce mai repede prin bucătărie, de la geam la
uşă şi înapoi, tatăl îi zugrăvi viitorul cum îl vedea el, cum ar fi
vrut să fie cândva fiul lui, pentru că-i voia binele.
Portretul ideal, în gura tatălui, semăna din ce în ce mai mult cu
unul pe care Puştiul îl văzuse de vreo două ori, o dată în vizită cu
maică-sa, a doua cu taică-său, de fiecare dată pentru a cere ceva.
Din casa mare, nu văzuse decât bucătăria şi pe doamnă într-un
capot la fel de lucios ca faŃa. Nu înŃelesese pe-atunci de ce
maică-sa adusese o sticluŃă de parfum, la care doamna se uitase
de la distanŃă, fără un cuvânt, şi nici de ce taică-său cărase într-o
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sacoşă un miel, deşi era limpede că doamna şi domnul nu duceau
lipsă de nimic. Odată, îl zărise şi pe domn puŃin, pe urmă
rămăsese în bucătărie până au terminat de vorbit. Nu putea să uite
cum tatăl lui, pe care-l credea puternic şi de sine stătător, se
aplecase din şale în faŃa domnului, cu ochii în pământ,
mulŃumindu-i pentru ceva, şi cum mergea în vârful picioarelor pe
podeaua lucioasă, ca pe ghiaŃă.
– Să ai casă mare şi maşină, şi când te-oi duce prin sat, să vină
toŃi la tine cu găini, miere, colaci, Ńuică şi vin, că nu se ştie când
or avea nevoie să-i împrumuŃi ori să pui o vorbă bună! Asta vreau
pentru tine: bani, respect şi putere!
Dar Baba era dintre cruzii educatori, fără milă de victimele
fragile, iar Puştiul suferea consecinŃele. Devenise un paria în
propria familie, tatăl mai-mai să-l renege, excluzându-l dintr-un
posibil testament (prin care i-ar fi lăsat ceasul Pobeda, frigiderul
şi mobila), mama bocindu-l de pe-acum, ca mort pe jumătate.
BăieŃii nu-şi mai pierdeau timpul cu el, având alte lucruri de
discutat, motociclete, motorete din câştiguri la Loto, achiziŃii
avantajoase de lucruri străine din pachet, geci cu vulturi pe spate,
adidaşi şi blugi, gumă şi Kent.
PărinŃii mai avuseseră în familie un caz care sfârşise rău. Un
nepot de văr, mânat pe calea credinŃei, trăgea să se călugărească,
încât maică-sa nu se mai oprea din plâns şi îşi descoperise un
cancer la sânul cu care-l alăptase. Aşadar, supărarea dinspre
partea Puştiului le era amplificată prin ce văzuseră la alŃii şi se
pregăteau să arunce asupra corupătoarei blestemele care
atrăseseră în celălalt caz apoplexia vinovatului.
Dar ce vină avea Baba? Ceva, în mod sigur, e razna la noi: ori
învăŃătura a luat-o strâmb, ori viaŃa e piezişă. Şcoala bate câmpii
ori lumea umblă aiurea. Să fi fost o vreme când erau predate în
clasă viclenia, înşelăciunea, minciuna, furtul, demagogia, crima?
Cum să-l umileşti pe aproapele tău, cum să i te urci în cârcă şi
cum să-l storci cu folos? Şi dacă n-au existat dascăli în aceste
116

arte, cum se face că sunt atât de bine ştiute şi puse în practică în
mod strălucit? În schimb, ce bicisnice, ce ruşinate de sine, ce
slăbănoage sunt mila, generozitatea, iubirea, de repetarea cărora
s-a scorojit vopseaua pe pereŃii claselor!
„Copii, astăzi o să vă predau cruzimea!” n-ai să auzi nici un
profesor spunând. Şi totuşi, de unde învaŃă ei să facă durerea (artă
care nu se predă nicăieri), cazna, supliciul (se spune că Maria
Tereza ar fi reglementat tortura pentru a pune stavilă ştiinŃei
infinite a celor ce o exercitau în temniŃele imperiale). Cum de
sunt atât de perfect cunoscute îndurerarea, chinul, cu tot geamătul
lor, tânguiala fără speranŃă, jelania, plânsoarea şi Ńipătul macru al
cărnii muncite? Şi cum se face că întotdeauna calvarul întrece
puterea de a răbda, încât şi Dumnezeul făcut om, părăsit pe
Cruce, a gemut?
Trebuie să existe undeva o iniŃiere, chiar dacă ocultă, pe şest,
există taŃi care au primit-o de la taŃii lor, aceştia de la părinŃi, prin
tradiŃie: cum să tai un animal râzându-i în faŃă când încearcă să
scape, cum să decapitezi un cocoş sprijinindu-i gâtul pe-o muchie
de piatră, peştele cum să-l ameŃeşti când se zbate. ÎnvăŃăturile
cresc, din minuscule devin uriaşe.
Cu întreaga Siberie deasupra capului, Baba îşi făcea cununi de
pătrunjel şi continua să-i spună Puştiului (care o asculta tot mai
puŃin, cu gându-n altă parte) despre legăturile dintre gene şi şoimi
în franceza veche, când a deschide ochii cuiva asupra lumii se
chema cu acelaşi cuvânt ca şi a descoase pleoapele cusute ale
păsării de pradă. Îl lămurea că numele Ulysse vine de la ulex,
rozmarin, adică roua mării, picurii dulci de pe pânzele corăbiei,
parte din apa fecundă pe care-o plouă Venus la cele două
răsărituri. Vorbea despre litera care mugeşte la sfârşitul
cuvintelor, despre parole, rudă cu parabolus, care însemna în
greacă şi în latină viteaz, cel care se lasă de bună voie pradă
pericolului, parabolanus numindu-se curajosul care se ducea în
leprozerii ori să-i ajute pe suferinzi în vreme de ciumă.
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1.
Baba se uita cu coada ochiului la Puşti: zi de zi îl simŃea cum se
aspreşte, nu mai era acela cu care putea vorbi despre orice. „Îmi
zgârâie auzul, îmi jenează ochii...” se plânse ea în gând.
„Năduşeşte din el o făptură străină.” Cu făptura asta nu mai era
cum fusese cu copilul de ieri. Cum să se împrietenească şi cu
străinul care ieşea prin porii copilului? Dacă ar folosi aceleaşi
cuvinte, i-ar râde-n nas cu mici hohote răguşite, de voce în
schimbare; dacă ar încerca altele, s-ar uita la ea cu bănuiala că e
linguşit. „Categoric, nu mai ştiu cum să mă port, îşi zise, m-am
împrietenit cu un copil, şi mă trezesc în casă cu un
aproape-bărbat.”
Vocea Puştiului, profitând de semiîntuneric, i se păru ruginită şi
tristă:
– ŞtiŃi, vreau să vă spun ceva: de când vorbesc şi scriu fără
greşeală, râd băieŃii de mine (era să zic râde!) Pe faŃă, toată lumea
mă laudă, dar după ore colegii m-aşteaptă la ieşire la poarta din
spate, şi ne batem în fiecare seară sub castani! Tata zice că la ce-o
să-mi folosească: am să câştig parale? El, cică, toate bune şi
frumoase, dar cu banii cum rămâne? Vrea să am leafă mare,
să-mi ajut neamurile, să-i fac şi pe ei oameni...
Baba tăcea. Câteva zile după aceea, nu l-a primit; nu se simŃea
bine, venise şi un doctor de la Institutul unde lucra Fiica ei, s-o
vadă ce are.
Întâi, Baba a crezut că doctorul ł. venea mai mult pentru Fiică,
apoi s-a convins că nu era aşa. Dacă l-ar fi acuzat cineva de
seducŃie după tipic (mimarea indiferenŃei, apoi interes brusc,
înflorit cu capricii, apropiere treptată, îndemânatică, încât ea să se
creadă liberă când se află în laŃ), ar fi greşit total: ł. n-o
încurajase niciodată. Mai mult, Fiica era aceea care îndrăznea
câte un gest de apropiere, dar el se retrăgea fulgerător, voind
parcă să-i şteargă din memorie până şi încercarea.
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Asta nu-nseamnă că evitau sărutarea împărŃită la doi, pe obraji,
cu înclinarea cuvenită din şale. De câte ori venea el în vizită, şi
venea des în ultima vreme, scena se repeta în antreul cu
semi-întuneric, dar nimeni n-ar fi putut spune că nu se sărutau ca
doi amici.
O singură dată a schiŃat Fiica o mişcare în plus: cum el îi pusese
palmele pe umeri, a întins mâna stângă şi i-a strecurat-o pe la
subŃioară spre spate, într-un început de îmbrăŃişare. Cu toate că
n-a durat decât o secundă, ea a trăit-o ca şi cum ar fi fost
ore-ntregi. Ar fi putut descrie din punct de vedere tactil materialul
hainei (o stofă-piersică, mai pufoasă către spate), căldura jilavă a
subŃiorii şi cum se simŃise mâna ei acolo, la adăpost. Lumina
geruise ferestrele dinspre curte, desenând pe perete modelul din
perdea, o muscă se izbea de geamul de la intrare bâzâind în
bemol. Totul era cum trebuia să fie, cum ea visase că va fi. Era
gata să ia lumea aşa cum este, să nu mai cârtească, atâta timp cât
mâna ei stângă putea să stea pe spatele hainei lui de piersică mov.
Dar el s-a tras un pas înapoi, mai bine zis s-a smuls ca un cal
speriat, pufnind pe nări. Ea nu s-a scuzat, cum dădea el de-nŃeles
că ar fi trebuit, dar a rămas jenată, roşie la faŃă. Nu mai avea curaj
să se uite la el.
„Maman” era în una din transele ei poetice (le numea
„experienŃe”), încerca să facă în cameră întuneric, să vadă cum
era la începutul lumii. Când Fiica şi ł. apărură în prag, ea - pe
covor, înconjurată de păpuşi (popor încremenit de explozia
Gomorei sau înecat de potop), şi-a acoperit ochii cu braŃul, orbită
de lumina în care se decupau ca nişte îngeri cei doi.
Fiica s-a grăbit să dezgolească fereastra; raze prăfuite
străpunseră oblic încăperea, mii de milioane de fire de praf
consolidau lumina precum cimentul nişte contraforŃi.
– Cum vă mai simŃiŃi? era de obicei prima întrebare.
Baba răspundea: „Nu prea bine!” „Aşa şi-aşa!”
Iar ł. nu pierdea prilejul să-i dea sfaturi:
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– Ce-ar fi să vă faceŃi o encefalogramă? Sigur la inimă n-aveŃi
nimic? O electrocardiogramă nu v-ar strica!
Dar Baba se cutremura la gândul unor astfel de barbarii. Se şi
vedea cu inima şi creierul (inima ei - necunoscuta vitală, creierul
ei - misteriosul profund, infinit ca Universul) conectate, nu la cele
două poluri, asta ar mai fi mers, ci la cei doi poli ai unui aparat
fără inimă, nici creier, şi simŃea anticipat revolta organelor
trădate, sub forma unor bruşte palpitaŃii şi ameŃeli.
– O, n-am nimic, n-am nimic... murmura, apăsându-şi pieptul cu
mâna. Îmi trece... De altfel, totul e cum trebuie...
Era încă una dintre ciudăŃeniile ei, şi nu se sfia s-o susŃină-n gura
mare (spre disperarea Fiicei): spunea că simptomele reale, nu la
pacient trebuie căutate, ci în jurul lui. Atâta timp cât aerul, apa,
pâinea, mediul în general, cu toate din el nu se schimbă, înseamnă
că nu-i grav, doar o indispoziŃie care trece până seara. Într-o zi, îi
întâmpinase la uşă:
– Azi casa mea spune că am gripă!
– Maman, când ai să încetezi? Nu te mai copilări! spusese Fiica,
roşie toată.
ł., în schimb, se arătase interesat şi-i ceruse detalii. I le-a înşirat,
fără să se zgârcească: aerul nu mai mirosea la fel, părea să-şi fi
amintit izuri vechi, de naftalină şi levănŃică, chiar şi unul pe
care-l crezuse dispărut, un analcid din alte vremuri, cu care
impregnase cândva lemnul somierei.
– Pâinea e mai grunjoasă, spuse, mi se duce greu pe gât, îi simt
toate ingredientele, drojdia, sarea, tărâŃa şi seminŃele de cicoare
rătăcite în grâu; fructele sunt mai acre, parcă supărate, şi culorile
sunt altfel, şi zgomotele...
Cearşafurile însă, spunea ea, sunt mai moi, mai răcoroase, le
simŃea bunătatea, care venea poate din firea vegetală. Se lipeau de
ea ocrotitor, încercând s-o adoarmă: o fi fost ticul legănatului,
rămas de la plantele vii? Şi încheia:
– Cel mai bine mă simt în pat, înfăşurată-n pânze, ca un copil...
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După o astfel de descriere, sfatul lui ł. era să rămână culcată, să
stea şi să savureze cât mai mult bunăvoinŃa rimanentă în textile.
– Nu arătaŃi bine deloc, adăuga, la plecare. Ar trebui să vă
intereseze mai mult analizele...
După fiecare vizită, Baba se simŃea mai fragilă, mai expusă
bolilor. Îi trebuiau două-trei zile să-şi revină, şi cum vizitele lui se
îndeseau, treceau săptămâni fără să-şi poată regăsi starea ferice,
de boală-care-nu-doare (şi poate nici nu ucide).
Pentru că se simŃea tot mai dependentă de personajul antipatic,
pe care nu-l răbda decât fiindcă-i căşunase Fiicei să-l aducă, a
încercat să-l evite plecând de-acasă la ora când urma să apară, de
obicei pe la cinci după-amiază. Se ducea spre Cişmigiu, mergând
cu voluptate în sensul luminii. Cunoştea curŃile, casele, îi plăcea
să simtă pe spate când răcoarea, când căldura, încetinea pasul pe
sub copaci şi-l iuŃea când ieşea iarăşi în arşiŃa potolită.
– Nu Ńi-e greu, madam? a întrebat-o, odată, unul cam de vârsta ei,
cu pălărie de pai. De ce nu iei tramvaiul?
S-a întors spre el, cu ochii mari:
– N-am nevoie! Mă-mpinge soarele! Nu crezi? E fapt măsurabil:
un drum de la răsărit spre apus durează mai puŃin decât parcurs
invers.
Insul dispăruse după colŃ; ea şi-a văzut de drum, oftând fericită:
– Cum mă mângâie pe mine lumea în clipa asta...
S-a întors, să simtă-n faŃă curentul; i se vedeau pe piele locurile
unde o apăsa lumina, mici adâncituri, cum face vântul în apă.

2.
De fiecare dată, ł. se oprea în uşă uitându-se înăuntru încurcat,
parcă-l aştepta vămuirea şi îşi pipăia buzunarele să se asigure că
are paşaport.
– Hai, intră, îl îndemna Fiica, iar Baba, din fotoliu ori tolănită pe
jos, zicea „PoftiŃi”.
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Dar el nu păşea dincolo de şipca tocită, limita domeniului, schiŃa
paşi pe loc, ştergându-şi tălpile şi aruncând priviri scurte, furişe
spre interior, unde se vedeau două paturi înghesuite printre
teancuri de cărŃi şi cutii de carton. Unul, mai lat, mai adâncit, cu
forma trupului trădată de somieră, era probabil patul Babei,
celălalt, îngust, copilăresc, cu pătura bine întinsă, mustrare la
adresa dezordinii generale, era locul unde dormea Fiica.
ł. se opri în prag, transformat în umbră de lumina de-afară.
Baba în genunchi pe covoraşul de iută aranja pietre, încercând să
imite un zid cu metereze; în genunchi lângă ea, Puştiul se ridică
imediat, înroşindu-se, şi-i aruncă oaspetelui o privire timidă. ł.
înclină din cap, apoi, adresându-i-se Babei, întrebă:
– Vă e nepot?
– O, nu, gânguri ea, n-ar fi posibil. Mi-e prieten.
– E fiul unor vecini din blocul de alături, completă Fiica,
iŃindu-se în vârfuri de după umărul lui ł. să se uite în odaie, de
parcă atunci i-ar fi văzut prima oară pe mama ei şi pe Puşti.
Faptul că ł. ocupa cadrul uşii îi justifica apropierea de el, ca să-i
vadă pe cei dinăuntru.
– Vine pe la noi, îşi face lecŃiile cu maman, adăugă ea.
– Tocmai îi explicam principiul închisorilor, spuse Baba, senină.
– Atunci, vă rog mult, nu vă deranjaŃi, vedeŃi-vă de treabă! spuse
ł., tipărind aerul cu mâinile întinse. Eram în trecere, oricum nu
mai pot să stau, continuaŃi, vă rog, n-aş vrea să ia tânărul notă
proastă din cauza mea...
Altădată, auzindu-l din antreu cum, cu glas copilăresc, asprit de
un început de bărbăŃie, Puştiul conjuga în gura mare verbe latine,
a întrebat-o pe Fiică dacă se mai face în şcoală latina.
– Nu cred, i-a răspuns Fiica, iar el a ridicat a mirare din
sprâncene, oftând cu un aer resemnat care putea să însemne orice.
Apoi, prinzând-o strâns de coate n-a lăsat-o să deschidă uşa.
AmeŃită de gestul lui, Fiica a închis ochii, aşteptând. Cele câteva
secunde cât el a Ńinut-o de coate, în antreu, între aragazul cu un
ibric şi stiva de lemne mirosind a pădure udă, i s-au părut o
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veşnicie. Dar ce repede, totuşi, s-a sfârşit, şi cum găsea el
întotdeauna motive să plece!
În altă zi, s-au întâlnit în curte. Stânjenindu-se, Puştiul s-a oprit
să salute. ł. s-a uitat la el măsurându-l: Puştiul mai avea puŃin şi-l
ajungea, aproape că se puteau privi în ochi de la egal la egal.
– Ce mai faci, tinere? l-a întrebat. Vii să înveŃi? Bravo! Mie, pe-o
vreme ca asta, îmi vine să bat mingea, deşi nu prea mai pot.
Puştiul, neştiind ce să spună, a tăcut. Fiica şi ł. au ieşit pe poartă
vorbind în continuare.
În cadrul ferestrei, ca-n ramă, Baba se uita lung în urma
„rusului”.
De
câte
ori
o
simŃea
privindu-l,
ł. era convins că Baba ştia despre dânsul mai mult decât el
însuşi. „Oare-şi mai aduce aminte de mine?” se-ntreba fiecare din
ei, crezând că, de fapt, celălalt îl uitase. În realitate, şi unul şi altul
erau cât se poate de vii, unul în memoria celuilalt.
Baba îşi aducea aminte că se întâlniseră înainte de invazie, la
conacul de pe „insula fără mare”, cum îi spunea ea acelui loc. Şi-l
amintea foarte bine, era pe-atunci un tinerel blond, cam timid, dar
încerca să afişeze un aer popular, oblăduitor, plin de înŃelegere
faŃă de toate făpturile. După invazie, îl zărise de câteva ori pe
coridoare, în spital; a trecut pe lângă ea, în vârfuri, pe cimentul
abia spălat, atent să ocolească porŃiunile ude. La scurt timp, a
dispărut, deşi părea bine văzut de noile autorităŃi, şi nu s-a întors
decât după ce a început războiul din ’41.
*
...Adevărul este că după ce s-a-ntors, în toamna lui ’41, cei din
spital l-au Ńinut la distanŃă. Cu atât mai fericit trebuie să fi fost ł.,
prin aprilie ’42, când directorul l-a invitat la botez: nepoată-sa de
câteva luni urma să fie creştinată.
„N-aveam cum să uit botezul acela, îşi spuse Baba, cum să uiŃi,
pe timp de război, un cârd de domnişoare, fiicele directorului, în
crinoline albe? Şi le făcuseră singure din tifon apretat cu făină:
erau superbe, brunete, ochi negri, toate în alb imaculat!
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Petrecerea s-a întins până târziu, directorul făcuse rost de vin,
nimeni nu se-ndura să plece. La un moment dat, cineva a zis
încet, dar auzit de toŃi:
– AlŃii mor acum pe front, şi noi petrecem...
Totuşi, nimeni nu s-a ridicat de la masă; după câteva secunde, au
continuat discuŃiile şi paharele. BineînŃeles, se vorbea despre
război, despre ce găsiseră distrus în oraş şi-n spital, despre
laboranta care-şi luase de curând zilele; cu ocazia morŃii ei, se
aflase că era din IrkuŃk, şi se credea că fusese împinsă la
disperare de zvonurile că frontul n-avea să mai reziste mult şi
ruşii se vor întoarce iar, până la Prut şi chiar dincolo de el.
Fostele colege de şcoală se minunau de diferenŃele apărute între
ele în numai un an, parcă nu mai Ńineau de-aceeaşi lume. Cele
care urmaseră şcoala sub ocupaŃie vorbeau despre Lenin şi Stalin,
despre lupta de clasă, cele întoarse de peste Prut pomeneau de
„cruciada contra comunismului”. Însă mai des povesteau,
ascultate cu nesaŃ, despre Tom Mix în „CălăreŃul fără cap” şi alte
filme, încât, dacă vedeai două fete de şcoală şuşotind, mai mult ca
sigur că una-i povestea celeilalte „Iubirea lor”...
Îşi mai aducea aminte că la masă, cineva a povestit o întâmplare
de la teatru, despre care se scrisese şi-n ziar. Se juca piesa „Omul
nr. 15”: un lord, sub povara unei acuzaŃii groaznice însă
nedovedite, era în pericol să-şi piardă identitatea. Piesa făcuse
vâlvă, era montată modern, fără cortină, personajele păreau să
vină din public; la un moment dat, un spectator din fundul sălii,
prost îmbrăcat, slab, a sărit în picioare, cu fălcile-ncleştate şi
pumnii strânşi, cerând să se facă pe scenă şi procesul lui. Până să
se dezmeticească lumea (crezuseră că făcea parte din piesă), până
să apară paza, omul şi-a spus cu patos întrerupt de plâns povestea,
mai dramatică decât aceea de pe scenă. Nu mai ştia nici el cine
era cu-adevărat, cetăŃean român sau supus turc, Gheorghe sau
Gadur? Copil natural, dus de mic în Turcia pentru munci de
sclav, tatăl turc nu-l recunoscuse, iar mama din România, când i-a
cerut ajutorul, l-a izgonit. Cine sunt eu? întreba, fără familie, fără
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stare civilă, fără identitate, e ca şi cum n-aş exista, nici să mor nu
pot...
Iar doctorul ł. părea la petrecerea aceea extrem de fericit,
ciocnea cu toată lumea, şi la un moment dat, una din crinoline i-a
furişat în palmă un bileŃel... De altfel, acolo, atunci, s-a vorbit
mult de iubire. O fată din satul vecin cu spitalul se-ntorsese de
peste Nistru şi povestea că fusese răpită de un locotenent rus.
Spunea că rusul îndrăgostit o ameninŃase cu pistolul: ori vine cu
el, ori o-mpuşcă, n-a avut încotro. Rusul a Ńinut-o lângă el până
au ajuns în satul lui; apoi, el trebuind să meargă mai departe în
retragere, a lăsat-o la un sovhoz, unde părinŃii lui erau porcari.
Când în satul acela a ajuns armata română, fata a ieşit la iveală
povestind că fusese adusă cu sila, şi a cerut să fie lăsată să
se-ntoarcă acasă. Dar gurile rele ziceau că n-a fost vorba de silă,
ci de dragoste în toată legea, doar că fata părăsită şi speriată s-a
temut să spună adevărul. O mulŃime de poveşti.
...L’amour, îşi spuse Baba, cum părea să fie şi între doctorul ł. şi
fata-n crinolină; dar uite că el n-a avut puterea de-a iubi, şi
probabil nici n-a fost, nici nu va fi iubit. Ea a observat atunci, în
’42, că bătrânii erau mai calmi decât tinerii. Până şi tatăl
ofiŃerului de curând căzut în Rusia, bătrânul administrator, un
austriac sever, n-a scos o lacrimă, astfel considera că trebuie să-şi
arate doliul, să cinstească sufletul celui dus.
La sfârşitul petrecerii, ł. era aşa de ameŃit, că nu l-au lăsat să
plece singur. Crinolina care stătea lângă el la masă şi nepotul
directorului l-au luat de braŃ, alŃii care mergeau în aceeaşi direcŃie
s-au rânduit în spate ca un cortegiu. Era o lună plină uriaşă, caldă,
zumzăind de soare ca vara. Între aleea principală şi uşă, era un
drumeag printre două tufe cu ghimpi.
– Reuşim s-ajungem la uşă fără să ne zgâriem? l-a întrebat
domnişoara.
ł. a pornit clătinându-se, ea l-a urmat adunându-şi cu mâinile
faldurile crinolinei. Alaiul se oprise, de rămas-bun, glasurile
tăcuseră; unul singur, prea pătimaş, prea tare, perora mai departe:
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– Doamne, striga, ce-i cu poporul ăsta? Cum s-a prostit în aşa hal,
să se dea cu bolşevicii? Nu mai merită nici unul să trăiască!
Doamne, zise făcând o cruce mare şi lentă către lună, dă ceva, un
cutremur ca-n ’40, omoară-i pe toŃi, începând cu mine!
CeilalŃi încremeniseră; unul i-a spus încet:
– Eşti bolnav...
Altcineva a ridicat glasul, cu ironie certăreaŃă:
– Şi, mă rog, ce ai fi vrut să facem?
– Să murim luptând! Întâi să fi murit, pe urmă mai vedeam!

3.
După episodul 1940-41, încet-încet, viaŃa lui ł. îşi reluase
cursul. Terminase facultatea şi se pregătea, în sfârşit, să-şi facă
stagiul militar.
Mai demult, înainte de război, bunică-sa îi arătase decoraŃiile
primite de tatăl lui: Ńariste, româneşti, străine, o sumedenie, unele
aurite, altele de aur... Iar într-o cutiuŃă roşie, căptuşită cu catifea,
un ceas de aur Longines; camarazii de front, ofiŃerii, i-l făcuseră
cadou lui taică-său când fusese înaintat colonel. Ceasul avea un
lanŃ gros de aur masiv, care se trecea prin butoniera vestei, după
moda sfârşitului de veac. Îngropată într-o hrubă a pivniŃei din
fosta casă a bunicii, comoara rămăsese intactă.
Vânduse lanŃul şi brelocul ca să aibă cu ce să-şi dea teza la
tipar. Acum, apărea problema uniformei militare, căci trebuia să
îmbrace în sfârşit haina pe care o admirase la alŃii. Era visul lui,
ca urmaş de român, naŃie vestită pentru vitejia în războaie, la care
se adăugau, din partea mamei, curajul şi mândria polonezilor,
plus o undă de „furor germanicus”, furia germană. Întâi, se
gândise că poate a rămas ceva de la bietul unchiul Wladimir, cel
care dispăruse deportat de sovietici (unul din comuniştii
condamnaŃi de el la Tribunalul Militar se răzbunase pârându-l).
Dar n-a fost nevoie să caute hainele unchiului, căci refugiindu-se
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în toamna lui ’39 polonezii colonelului Beck, pe lângă cohorte de
civili au intrat în Ńară soldaŃi şi ofiŃeri, în tranzit spre Italia şi
Anglia, unde au format un corp expediŃionar contra nemŃilor. O
mare parte din echipamentul lor a rămas aici, şi astfel ł. a căpătat
o superbă uniformă poloneză, veston şi pantalon de cizmă, din
stofă englezească de prima calitate; culoarea nu era chiar kaki,
mai curând „sable”, adică nisipie. Croitorul i le-a ajustat şi i-a pus
petliŃe bordo, cu cruciuliŃă roşie. De la administratorul din
Costiujeni, care vindea lucrurile rămase de la fiul său, cumpărase
din timp o pereche de cizme, o manta şi o centură cu diagonala de
ofiŃer. În fine, îşi mai luase de la ceaprazărie un chipiu cu catifea
bordo şi stemă galbenă.
A luat trenul spre Bucureşti, plin de speranŃă şi nerăbdare.
Mândru, se uita pe geam, ca şi cum şi-ar fi luat rămas-bun nu
numai de la dealurile din zare, ci şi de la tot ce îndurase până
atunci. Societatea în care voia să trăiască îl accepta în sfârşit, se
simŃea intrat în rândul lumii.
– De data asta n-or să ne mai ia prin surprindere, spuse cineva din
compartiment. O să fim pregătiŃi!
ł. se uită mişcat în ochii celor din jur; într-adevăr, trebuiau cât
mai repede fapte.
...În Gara de Nord, a coborât într-un furnicar: Ńipete, strigăte,
lume alergând, oameni îmbrâncindu-se, ciocnindu-se unii de alŃii.
A crezut că se întâmplase ceva, dar curând şi-a dat seama că nu
era nimic deosebit, ci firescul Capitalei: toŃi se grăbeau să prindă
înaintea altora un tren, un loc, un hamal. Doar trenurile cu soldaŃi
erau tăcute. Cei rămaşi pe peroane îşi mai luau rămas-bun de la
cei care plecau, întinzând mâinile la ferestre, pentru o ultimă
atingere. Şuvoiul l-a purtat pe sus spre ieşirea din gară; acum se
grăbeau să prindă un taxi, un tramvai. Spre staŃia tramvaiului s-a
lăsat dus şi el. Lumea se agita, vocifera, ca într-o ceartă continuă,
peste tot se simŃea graba inexplicabilă, în trupuri, în priviri şi în
vorbă, vorbeau parcă-i mâna cineva din urmă.
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Mirarea nu i s-a sfârşit aici; la Centrul de instrucŃie, au fost
îmbrăcaŃi în uniforme soldăŃeşti, cu epoleŃi roşii de teterişti cu
zigzag alb şi câte o cruciuliŃă roşie în loc de petliŃe. Era
nedumerit: ce erau ei, de fapt? Lumea de pe stradă se oprea
întrebându-i ce sunt, şi se mira aflând că erau medici-soldaŃi, cu
bonete, moletiere, ciorapi albi răsfrânŃi peste bocanci şi centuri cu
catarame galbene de alamă.
Bun pentru zona interioară din cauza miopiei, a fost repartizat
la Batalionul III Grăniceri Oneşti, batalion de pază. Datoria lui
era să verifice hrana soldaŃilor, să-i trateze pe bolnavi şi să
inspecteze, sanitar vorbind, punctele grănicereşti de pe recenta
frontieră româno-maghiară. S-a instalat în clădirea Batalionului,
rechiziŃionată de la un cârciumar. Din balcon, se vedea spre Apus
vârful Nemira, care era acum dincolo de graniŃă, la unguri. Vedea
pentru prima oară în viaŃă munŃii, şi simŃea recunoştinŃă faŃă de
armată, că-i dăduse prilejul să calce pe locurile pe unde fusese şi
tatăl lui, cu ani în urmă, când frontiera tot pe aici trecea.
Nu era treabă uşoară. Sectorul se întindea de la Întorsura
Buzăului până la trecătoarea Ghimeş-Palanca. La compania de la
Comăneşti ajungea cu motocicleta, iar la compania „Nehoiul”, cu
trenul până la Buzău şi apoi cu decovilul, trenul forestier. Când a
ajuns la pichetele de la poalele Nemirei, pe vechea frontieră, care
înviase şi aici, soldaŃii povesteau că au găsit, săpând în tranşeele
şi bordeele trupelor ruseşti şi române din ultimul război, bucăŃi
din scheletele luptătorilor de-atunci.
Cum nu departe era muntele vânătorilor regale, adeseori veneau
nemŃi la vînătoare, în frunte cu ambasadorul german, un baron.
Prin trecătoarea Ghimeş-Palanca era punctul de trecere al trupelor
germane spre Răsărit, şi tot pe-acolo plecau spre Germania
trenurile-cisterne cu petrol. Cea mai mare parte din traseu o făcea
călare sau cu piciorul, pe cărări. În porŃiunile unde frontiera
întâlnea pieptul unui munte, se convenise cu partea maghiară ca
ei să o parcurgă trecând pe teritoriul nostru, iar ai noştri să treacă,
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la nevoie, pe partea ungară; când se întâmpla să se întâlnească, se
salutau şi îşi vedeau de drum.
Abia se obişnuise când, în plină iarnă, în ianuarie, a fost
transferat la Batalionul II Grăniceri, Piatra NeamŃ, cu sediul la
Tarcău; îndatoririle erau aceleaşi: igiena trupelor, dispensarul,
inspecŃia pichetelor. Calea ferată îngustă urca mereu, până în
satul Brateş; de-acolo, călare ori pe jos, vizita pichetele. Întors la
Brateş, se urca iar în decovil; locomotiva şuiera lung, cu ecouri
adânci în munŃi. Îşi cumpărase un „passe-montagne”, de la
companie primise un fular kaki, ciorapi de lână şi mănuşi
îmblănite; de la tante Hélène avea un pulovăr de lână merinos.
Totuşi era destul de subŃire îmbrăcat, sentinelele de pe graniŃă
erau în şube grele, lungi până-n pământ, cu gulere mari de blană,
căciuli miŃoase, mănuşi şi cizme îmblănite.
În primăvară, i-a fost dat să vadă „un incident de frontieră”: pe
la nord de râul Bicaz, frontiera trecea de-a lungul unui mic
afluent, pârâul Ticoş; pichetul românesc era în vale, cel unguresc
pe deal. De 10 Mai, sărbătoarea naŃională, soldaŃii români,
îndemnaŃi de comandantul pichetului, un sergent, s-au pus să
joace Hora Unirii în albia pârâului subŃire şi mutau hora când pe
un mal, când pe altul. Văzându-i din vârful dealului, ungurii s-au
pornit să tragă cu mitraliera şi l-au ucis pe sergentul comandant.
Retraşi în pichet (o cabană de bârne), ai noştri au răspuns focului
maghiar. Trimis la faŃa locului, împreună cu un caporal şi cu
sergentul sanitar, călări, au nimerit în plin schimb de rafale. Au
descălecat şi s-au adăpostit în spatele unor grămezi de pietriş, la
marginea şoselei. La anchetă, s-a dovedit că sergentul fusese
împuşcat în spate (glonŃul ieşise prin piept, în dreptul inimii) şi
căzuse pe teritoriul românesc, deşi ungurii susŃineau că mortul era
de pe teritoriul lor, însă fusese târât de soldaŃi dincoace de pârâu.
*
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...În lungile lui drumuri, mergând pe şosea spre Apus, vedea la
dreapta vârfurile GrinŃieşului, pe care-l avea de ocolit ca să
inspecteze pichetele. O Ńinea spre Nord, prin munŃii BistriŃei, apoi
cobora în valea râului Neagra, spre Căliman, şi prin Valea
Vinului, ajungând la Borca, unde era sediul unei companii. De la
Borca, pornea călare spre Broşteni.
Când a ajuns prima oară acolo, era spre sfârşitul iernii. S-a oprit
la spital, a descălecat şi, cu trusa medicală într-o mână şi cu calul
de dârlogi, a intrat pe poartă. I-a ieşit înainte, în creierul munŃilor,
o femeie uluitor de frumoasă. Era doctoriŃa, cu soŃul plecat de doi
ani pe front, fără veşti. El i-a promis că la întoarcerea din
inspecŃie va trece iar s-o vadă.
Zăpada era mare, şi încă ningea; la un moment dat, calul a
început să sforăie, neliniştit. A ajuns aproape îngheŃat la
următorul pichet, unde a trebuit să facă o autopsie: un soldat
fusese găsit mort la pârâul Omului, în locul unde stătuse pe
vremuri un sihastru. Întorcându-se, s-a oprit iar la micul spital din
Broşteni, şi, la rugămintea ei, a rămas peste noapte. DoctoriŃa
n-avea decât o odaie şi un singur pat. Au stat de vorbă până
târziu, ea i-a dat a înŃelege că era nefericită. Au dormit alături,
fără ca nimic să-i despartă, şi totuşi ca fraŃii, indiferent ce or fi
gândit cei care vedeau calul lui priponit de stâlpul pridvorului.
...În primăvară, cei în drept au reparat gafa cu „medicii-soldaŃi”:
în sfârşit, nu mai era inferiorul inferiorului, mai mic în grad decât
plutonierul sanitar, ci înaintat locotenent (de rezervă), apoi făcut
rapid locotenent.
Cele mai frumoase zile din viaŃa lui!... Îmbrăcat în uniforma de
ofiŃer, medic în armata regală, avea în sfârşit sentimentul că este
ocrotit de lege, că face parte dintr-un popor stăpân la el acasă,
capabil să înfrunte duşmanul. Asta era viaŃa pe care şi-o dorise.
Nu peste mult, a fost chemat să se prezinte la regiment, la
Bacău.
– De ce nu aveŃi sabie, domnule locotenent? l-a întrebat sever, la
ieşirea din gară, un căpitan de la Comenduirea pieŃei.
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Într-adevăr, era în uniforma nouă, impecabilă, însă cheltuind şi
aşa prea mult, se gândise să facă economie, şi sabie nu-şi
cumpărase. Căpitanul l-a trimis la magazinul de peste drum, să-şi
cumpere şi să vină la el să raporteze. Şi-a luat ceva mai mic, mai
ieftin şi mai fin: un stilet.
...La regiment a aflat că-l mutaseră la Divizionul IV
Tunuri-Munte, la Panciu. Coborând din tren, a intrat într-un oraş
devastat după cutremurul din ’40: nu mai rămăseseră-n picioare
decât periferiile, cocioabele şi casele din paiantă. În rest, pe
fostele străzi se vedeau doar pavajele şi bordurile trotuarelor,
temeliile gardurilor, fundaŃiile clădirilor, treptele de la intrări prin
care nu se mai intra nicăieri.
Ar fi putut să se numească Panciu la Morte, având schiŃate pe
pământ doar contururile caselor. Numai în centru, ca prin minune,
scăpaseră câteva clădiri, unde primăria şi poliŃia îşi instalaseră
autoritatea peste oraşul fantomă. În picioare, intactă, rămăsese şi
gara, ca şi cum ar fi vrut să arate că era păstrată legătura cu
lumea. Nu departe de gară, împrejmuite cu un gard de sârmă
ghimpată, la poartă cu o gheretă cu sentinelă, era un grup de
barăci aşezate simetric, construite de nemŃi pentru trupele lor,
mutate acum în altă parte; acolo locuiau cei cu casele dărâmate de
cutremur. AlŃii îşi făcuseră locuinŃe din materialele adunate de
prin dărâmături.
În schimb, de jur-împrejurul oraşului mort, erau mii de hectare
de vie, imense podgorii, unde în toamna anului trecut se făcuse o
recoltă nemaivăzută. În ajunul Crăciunului 1943, veniseră la
Divizion câŃiva podgoreni, rugându-i să primească în dar două
butoaie cu vin a o mie de litri, căci se făcuse atât de mult că nu
mai aveau unde-l pune. De atunci, ofiŃerii primeau zilnic, iar
soldaŃilor li se dădea câte un pahar duminica. Butoaiele de vin,
oricât s-ar fi băut, nu se goleau niciodată, Ńăranii veneau mereu şi
mai aduceau, în sănătatea fiilor plecaŃi pe front: dacă aceştia nu
puteau să bea din vinul anului, măcar alŃi ostaşi, care urmau să
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plece tot într-acolo, să bea şi să se bucure de belşug. Era ca şi
cum ar fi băut copiii lor.

4.
Lenin, încă din decembrie 1917, propunea ca ipoteză de lucru
următoarele pedepse: confiscarea tuturor bunurilor, detenŃia,
trimiterea pe front, munca silnică.
Încă de pe vremea când se odihnea la Razliv, printre efluviile
parfumate ale fâneŃelor, legănat de murmurul bondarilor, calcula,
pentru liniştea noastră viitoare, că zdrobirea minorităŃii
exploatatorilor de către majoritatea sclavilor mercenari e o
sarcină atât de uşoară, de simplă şi naturală, încât costă mult mai
puŃin sânge şi revine mult mai ieftin deât zdrobirea majorităŃii de
către minoritate: numai 66 de milioane de morŃi, cifră avansată de
profesorul Kurganov.
La malul Mării Albe, unde totul e alb, de la biserici până la
iepuri, şi nu există lupi, când Maxim Gorki vizita lagărul Solovki,
curăŃat şi cosmetizat anume, un lot de deŃinuŃi soioşi şi slabi (se
întorceau de la muncă înveşmântaŃi în saci) au fost ascunşi sub o
prelată întinsă cu grijă, să nu-i ajungă privirile înaltului oaspete,
marele scriitor.
Gorki a străbătut lagărul pe care minciuna îl schimbase la faŃă.
În fostele carcere, oamenii stăteau comod pe laviŃe şi citeau
ziarul, însă Ńineau foile cu josul în sus; oaspetele s-a apropiat de
unul şi i-a întors gazeta în poziŃie normală.
Când a ajuns în sectorul copiilor, un puşti a cerut să stea de
vorbă cu el între patru ochi. O oră şi jumătate, i-a povestit
adevărul; Gorki a ieşit, vizibil tulburat, fără un cuvânt, şi s-a urcat
în caleaşcă să-şi continue vizita. Peste două zile, a părăsit lagărul;
nici nu apucase vaporul să se desprindă de Ńărm, şi puştiul a fost
împuşcat.
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Odată cu izbucnirea războiului în vara lui 1941, exterminarea
siberiană căpătase o „justificare” bruscă: din cauza
contrarevoluŃionarilor de tot felul, a „duşmanilor poporului”
asociaŃi cu inamicul din afară, patria era în pericol şi trebuia
apărată.
Când deŃinuŃii mureau de foame cu zecile, cu sutele pe zi, li se
spunea: la Leningrad este mult mai rău. Sarcina acuzatorilor s-a
simplificat, crimele erau acum: trădarea de patrie şi colaborarea
cu inamicul. Aici putea să intre aproape orice, iar pedeapsa, de
cele mai multe ori, era împuşcarea. Unii au cerut să fie trimişi pe
front, să apere Ńara; oricum, era mai bine decât în lagăr. AlŃii au
pactizat cu călăii, devenind la rândul lor călăi. În fine, unii, încă
liberi, însă urmăriŃi ca duşmani ai poporului sovietic, terorizaŃi de
ideea închisorii, de armele eventualului pluton de execuŃie, au
rămas speriaŃi pentru totdeauna.
În 1943, Stalin a dat decretul pentru introducerea ocnei şi
spânzurătorii: în trena eşaloanelor roşii veneau tribunalele
pregătite, iar în urma germanilor în retragere, se târau convoaiele
de refugiaŃi.
Venind spre Apus, ruşii îi pedepseau pe supravieŃuitorii valului
germano-român din vara lui 1941: cei care trăiseră în încercuirea
armatelor nemŃeşti, civilii rămaşi sub ocupaŃie, cei care scăpaseră
cu viaŃă din ghettourile şi lagărele inamicului, toŃi erau vinovaŃi:
suspecŃi de subminarea puterii. Pentru că nu fugiseră din zonele
ocupate, toŃi, de la moscoviŃi până la basarabeni, pe măsură ce
Wehrmacht-ul se retrăgea, erau bănuiŃi că-i doriseră pe nemŃi,
că-i aşteptaseră cu pâine şi sare. Cei care reuşiseră să scape după
valul din 1941 erau acum interogaŃi: de ce nu fugiseră, de ce nu
se grăbiseră să se evacueze, de ce nu erau în armată, cum au putut
să trăiască sub ocupant şi ce servicii i-au adus...
Militarii sovietici, supravieŃuitorii retragerii din ’41, cărora
Patria „nu putea să le ierte dezonoarea”, erau încadraŃi în
batalioane disciplinare şi trimişi să-şi repare greşeala murind. Pe
prizonierii de război, descoperiŃi în teritoriile cucerite sau
134

expediaŃi în Patrie de către aliaŃi, îi aşteptau închisorile şi
lagărele; aceeaşi soartă aveau şi evacuaŃii care îndrăzniseră să
povestească despre ororile, foametea şi suferinŃele îndurate pe
timp de asediu.
Cea mai stranie situaŃie o avură aşa-zişii „africani”, prizonierii
ruşi ajunşi în armata lui Rommel, în Africa, eliberaŃi apoi de
americani şi trimişi în Patrie cu avioane speciale, prin Egipt, Irak
şi Iran. Acasă, li s-au smuls însemnele militare şi, expediaŃi la
Vorkuta, pe şantiere de construcŃii, au ispăşit ca deŃinuŃi delictul
de supravieŃuire.
Spre Siberia se scurgeau neîncetat convoaiele, fără deosebire de
rasă, naŃionalitate, vârstă sau sex.
Oricine putea fi arestat de oricine (uneori rolurile se inversau,
arestantul devenea arestat): de vânzătorul de la alimentara, de
drumeŃul pe care-l adăpostea o noapte, de cel venit pentru plata
curentului electric, de biciclistul care-l ajungea din urmă pe
stradă, de conductorul din vagonul de tren, de şoferul de taxi, de
oricare amploaiat, de la poştă ori cinema. Venea, spunea ceva, îl
lua de braŃ şi plecau împreună ca doi prieteni vechi. Totul se
petrecea la scară uriaşă: dacă nu tu, atunci altcineva, în locul
celor fugiŃi erau arestaŃi vecinii.
Exista un set standard de „capete de acuzare”: discreditarea
conducătorului, atitudine negativă faŃă de vreo realizare epocală
ori faŃă de ConstituŃia stalinistă, simpatie faŃă de SUA şi alte state
imperialiste etc., etc. Cu un mic efort, oricine putea fi învinuit, şi
croitorul care şi-a înfipt acul într-un ziar nimerind în ochiul
conducătorului, şi muncitorul care-şi căptuşise bocancul cu un
afiş electoral, şi cel care căra în cârcă bustul lui Stalin spânzurat
cu cureaua, şi dulgherul care şi-a pus chipiul pe bustul lui Lenin
dintr-un club, şi văcarul care blestema o vacă, numind-o „vită
colhoznică”... DenunŃurile se Ńineau lanŃ, cu atât mai zeloase cu
cât „nedenunŃarea” era un delict pedepsit la fel ca şi crima.
Nu exista oraş mai răsărit să nu aibă închisoarea lui de tranzit,
şi când se terminau şinele, la malul unui fluviu, când nu mai era
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decât o cărare, începea, unde alŃi călători s-ar fi oprit, drumul
arestaŃilor. Traversau Siberia în eşaloane de marfă, cu mitraliere
pe fiecare al treilea vagon. Apoi, coborârea, comanda „în
genunchi”, încolonarea, escorta, apelul nesfârşit în ordinea
dosarelor (între timp, într-un vagon special, un ofiŃer muncise să
le confecŃioneze). PercheziŃia la piele, tunsoarea, baia rece,
closetele infecte sau deloc, celulele sufocante, pâinea crudă,
păduchii, ploşniŃele, râia. Ajunşi în centrul de repartiŃie, după luni
de zile de drum, se spune că-şi dădeau jos păduchii de pe haine cu
măturici din tulpini de pelin.
Omul era acolo un „înlocuitor vremelnic de cal”, bun de
înhămat la săniile cu butuci, să dezrădăcineze păduri cu mâinile
goale, să sape canale, să scormonească în mine, obligat să-şi facă
norma sub ameninŃarea că nu-şi va primi raŃia (şi aşa puŃină) de
pâine.
Pedeapsa, eterna pedeapsă, era redefinită: nu răzbunare, nici
răscumpărare a crimei, ci blestem; de vreme ce nu există
vinovăŃie individuală ci doar cauzalitate de clasă (aşadar deŃinuŃii
erau în fond nevinovaŃi), un individ suspect din punct de vedere
politic nu avea salvare, era un veşnic damnat.
În Nord, în colibe construite în mlaştini, fiertura de crupe li se
turna direct în chipie, în căciuli sau în poala hainei; femeilor li se
lipea noaptea părul de pereŃii îngheŃaŃi. Gardieni călări cu făclii în
mâini târau prin noaptea veşnică deŃinuŃi în funii, spre centrul
NKVD, să ia cunoştinŃă de o nouă condamnare. La apelurile de
dimineaŃă şi de seară (denumire uneori formală, totul era, luni
întregi, cufundat în beznă), între două reprize de fanfară, erau
citite răcnit, în întunericul pătat de torŃe cu benzină, listele cu
împuşcaŃii; se întâmpla că, după un timp, gropile încă mai
mişcau.
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5.
În Basarabia, primele semne, picate din cer, au apărut în iarna
dintre 1943 şi 1944: sătenii de prin jurul Dubăsarilor, de pe lângă
Soroca sau Tighina se trezeau noaptea cu bâzâit de avioane,
foşnete prin aer şi paşi; ieşind, vedeau siluete albe furişându-se.
„Îngerii” vorbeau româneşte, erau băieŃi şi fete de pe la ei, luaŃi
de ruşi sub arme, paraşutaŃi acum în spatele frontului. Unii îi
ascundeau, din milă, alŃii îi denunŃau; erau şi din cei care-i ajutau
să facă rost de haine civile, îi hrăneau şi-i lăsau să doarmă, le
arătau drumul, şi abia pe urmă anunŃau jandarmii.
Duminică 1 aprilie 1944, armata sovietică din zona Uman a
forŃat Nistrul şi a ajuns la Prut. PopulaŃia fugea din calea
frontului, trenurile de persoane nu mai făceau faŃă, refugiaŃii erau
încărcaŃi în „bou-vagoane”, călătorind zile şi nopŃi, săptămâni în
şir. Femeile năşteau şi bătrânii mureau în mers, sub cerul liber, în
bătaia vântului, a ploii şi a ninsorilor târzii; de multe ori, la
marginea terasamentului, vârstnicii erau îngropaŃi alături de
nou-născuŃi.
În primele zile din aprilie 1944, ruşii erau de-acum în comuna
Ruginoasa, nu departe de Siret, iar satele din vecinătate erau
înŃesate de basarabeni fugiŃi din calea frontului cu căruŃele peste
Prut. Armatele stăteau în aşteptare, faŃă-n faŃă, cu foc deschis la
cel mai mic semn de atac, iar avioanele ruseşti treceau neîncetat,
bombardând până dincolo de Bacău. Noaptea, de-o parte şi de
alta, erau luaŃi prizonieri şi storşi pentru obŃinerea de informaŃii.
Prima bătălie, crâncenă, cu corpuri spulberate şi cărnuri strivite
sub şenile, s-a dat pe 2 mai, în dreptul Ruginoasei. Pe urmă, din
nou acalmie, militarii primeau concedii şi echipament de iarnă,
semn de război de durată.
Frontul de la Siret a fost rupt pe 15 august, iar pe 20 unităŃile
de la Ruginoasa au primit ordin de plecare de pe linia fortificată,
spre Piatra-NeamŃ. Acolo trebuia să se afle Marea Unitate,
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denumire cu sunet misterios; dar foarte curând s-a descoperit că
entitatea cu acest nume nu mai exista.
Prin lunca râului Moldova, peste poduri, prin vaduri şi pâraie,
convoaiele, tunuri, chesoane, căruŃe, călăreŃi, pedeştri, se mişcau
haotic, între ruşii care înaintau şi nemŃii opunând în retragere o
ultimă rezistenŃă la limita Ardealului. Ajunşi în apropiere de
Piatra NeamŃ, le-au ieşit în faŃă convoaie de refugiaŃi părăsind
oraşul aflat în calea sovieticilor care se-apropiau dinspre nord,
căci ofensiva se lăŃea din Bucovina până la Mare.
La Roznov, au aflat de la nişte preoŃi despre întoarcerea
armelor, schimbare ameŃitoare: ruşii nu mai erau duşmani ci
aliaŃi, iar nemŃii, până ieri aliaŃi, deveniseră inamici. Duşmanul îşi
schimbase ca soarele poziŃia, de la Răsărit la Apus. DezorientaŃi,
oscilând între ideea că fuseseră trădaŃi (se zvonea ceva despre
Cartierul General) şi dorinŃa de a lupta totuşi, chinuiŃi de teama că
erau lăsaŃi în voia soartei, lipsiŃi de ordine de sus, militarii nu
ştiau încotro s-o apuce. Să fi mers spre Răsărit? Acolo erau ruşii,
dar nu se mai chemau duşmani. Spre Apus, spre nemŃi? Nu ne
mai erau prieteni. Oriunde s-ar fi dus părea totuna, numai
duşmani, foşti sau actuali. Între ruşii fantasmagorici, nemŃii
învrăjbiŃi peste noapte şi o Mare Unitate iluzorie, dumnezeu
militar, care trebuia să fie şi să vegheze undeva, dar nu era
nicăieri, unităŃile se zvârcoleau ca furnicile fără regină.
Unii, în retragere spre sud, la Frumoasa au dat piept în piept cu
ruşii: o sută de călăreŃi cu cizme scurte şi uniforme de-un verde
obosit, pe cai mici, vlăguiŃi de distanŃe, au irupt la o curbă a
drumului strâns într-un defileu al munŃilor Tarcău; era cavaleria
siberiană. Priveau cu jind spre ceasuri şi încălŃări, cerându-le alor
noştri să facă schimb de cai, ei având mai mare nevoie, deoarece
galopau spre Berlin.
ToŃi militarii români prinşi de ruşi între 23 august şi 12
septembrie, data armistiŃiului, au fost făcuŃi prizonieri şi expediaŃi
spre Siberia, din lagăr în lagăr.
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*
Nu i-a fost dat lui ł. să vadă printre cei dintâi, după strigăte
repetate „vin ruşii!” „vin ruşii!”, căciulile cu calote roşii ale
cavaleriei sovietice ieşind în goană de după o cotitură, cu
mitralierele de gât şi cartuşierele de-a curmezişul pieptului.
Drumul lui ł. a fost altul: condusă de flerul unui comandant,
divizia, unită cu dublura ei care venea din Rusia (după ce scăpase
din încercuirea de la Cotul Donului), s-a retras spre Apus, şi apoi,
de-a lungul poalelor CarpaŃilor Răsăriteni, şi-a croit drum luptând
împotriva trupelor sovietice răzleŃe.
Ruşii veneau în căruŃe acoperite cu coviltire teşite, de sub care
se iŃeau capete mustăcioase, ochi negri, iuŃi, în goana silită a
cailor prăpădiŃi, înhămaŃi sub un fel de cobiliŃă sprijinită pe
hulube. Erau orfanii războiului civil, copiii străzii de după
RevoluŃie, „şuŃii”, borfaşii căliŃi, ştiind la perfecŃie lecŃia „cel mai
puternic are dreptate”. Pe vreme de război, lagărele îşi
deschiseseră porŃile, ei nu erau pierduŃi pentru patrie, ci doar fii
rătăciŃi: mobilizaŃi acum în eşaloanele militare, cântau cântece cu
şişuri şi caizi şi doreau să lupte.
...În fine, eşalonul lui, cu cai, trupe şi material de război, s-a
oprit în Gorj, la Bibeşti, zonă încă liniştită, unde moşierii aşteptau
venirea americanilor. Pentru hrană, s-a făcut un tur pe la curŃile
boierilor din preajmă şi pe la alŃi localnici înstăriŃi. ToŃi au donat
câte ceva pentru oameni şi pentru caii regimentului, în special
greii înhămaŃi la tunuri, atât de slabi şi înfometaŃi că rodeau
scândurile din grajduri. OfiŃerii erau invitaŃi la familiile bogate ori
se adunau în cârciuma de la intrarea în Bibeşti; sosirea lor
înviorase viaŃa, la conace erau destule fete de măritat, iar prin târg
şi prin sate - multe învăŃătoare singure şi văduve de război.
Pe neaşteptate însă, au primit ordin de deplasare în zona
operativă, în Ardeal, pentru completarea diviziilor decimate.
Tocmai atunci, maiorul-medic al unităŃii operative era în
concediu, şi colonelul a ordonat ca ł. să-l înlocuiască. În tren,
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printre ofiŃeri, egali în grad ori superiori, mergând spre o luptă
adevărată, se simŃea în siguranŃă, înconjurat de prieteni, şi era din
ce în ce mai recunoscător faŃă de armata care-l primise în rânduri.
Unitatea a fost încartiruită la HaŃeg, iar divizionul lui - la
Tuştea, nu departe de munŃii Grădiştei. Cu medicamente, tărgi,
brancarde, cărucioare Mestrovici, şi-a amenajat dispensarul. Avea
un cal negru, umbra „Viteazului” patern, pe care nu întâmplător îl
botezase „Hotar”. Făcea lungi plimbări călare prin munŃi,
ajungând o dată până la ruinele Sarmisegetuzei.
Uneori, trebuia să se deplaseze la cazuri mai grave. Pe când se
ducea la o urgenŃă, în trăsură cu un ofiŃer superior, au fost atacaŃi
de un avion german; bomba a căzut nu departe de locul unde se
adăpostiseră. A zărit ceva strălucitor în soare, sclipind ca nişte
bucăŃi de argint, apoi a văzut roşu: ochelarii i se umpluseră de
sânge. Pipăindu-şi fruntea, a dat de ceva tare înfipt deasupra
sprâncenei drepte. Pe urmă a simŃit că avea gulerul cămăşii ud în
stânga; pipăind, a descoperit încă o particulă dură înfiptă în gât.
S-a pansat şi au pornit mai departe, spre subunitatea unde era
bolnavul; acolo şi-a extras singur cu o pensă fragmentele de
schijă. Ambele nimeriseră în locuri vulnerabile, aproape de ochi
şi de carotidă. N-a vrut să facă raport despre cele întâmplate, şi nu
a fost cuprins în lista răniŃilor de război.
Pentru că fusese pe frontul din Răsărit, Odessa, Crimeea, Cotul
Donului, sovieticii au respins participarea la război a Diviziei lui.
„BăieŃii ăştia”, le-a spus o dată colonelul, puseseră gând rău
Diviziei şi voiau s-o desfiinŃeze, ca şi pe celelalte unităŃi care
luptaseră contra lor. Refuzată, unitatea s-a întors în Gorj, unde-i
aştepta partea sedentară. Când i-a văzut cicatricile, maiorul-medic
pe care-l înlocuise s-a bucurat că n-a fost în locul lui: ghinionist
de fel, schijele l-ar fi ucis.
*
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În atmosfera incertă a iernii anului 1944, cu ruşii în Ńară,
ofiŃerilor de la Bibeşti li s-a ivit o idee: să facă un Revelion
grandios. A fost alcătuită o orchestră, tobe, saxofon, acordeon,
viori (un Ńigan viorist a fost concentrat anume), şi au pornit călări
ori cu sania pe la curŃi, cerând contribuŃia boierilor şi invitându-i
la petrecere.
În seara zilei de 31 decembrie, casa boierească cu etaj unde erau
încartiruiŃi strălucea iluminată ca ziua, fuseseră întinse covoare pe
jos şi pe pereŃi, la scară soseau săniile cu invitaŃi, femei în rochii
de seară, cu bijuterii veritabile, în pantofi argintii de bal cu tocuri
înalte. Printre cei care soseau era şi o domnişoară, pe care ł. o
remarcase într-o zi, când ea purta, ca şi fata din iarna aceea, la
Iaşi, palton albastru cu guler gri de astrahan.
Petrecerea a fost magnifică. El se simŃea „în voce”. După
câteva pahare de vin, în picioare în faŃa muzicanŃilor, a început să
cânte acompaniat de orchestră. Cum nu se prea auzea din cauza
gălăgiei, şi-a făcut dintr-o bucată de carton un cornet şi l-a pus la
gură ca pe o „porta-voce”. Aplaudat după fiecare bucată, el cânta,
şi ea dansa cu alŃii.
Într-un târziu, s-au retras amândoi într-o cameră de sus unde,
acoperite cu covoare şi perne brodate, erau două canapele; pe una
se afla deja o pereche. Ea s-a aşezat, el i-a pus o pernă pe picioare
şi şi-a culcat capul în poala ei, cu faŃa-n sus. Ea s-a aplecat încet,
şi când l-a sărutat, o moleşeală bruscă l-a prefăcut în copil
neajutorat şi o linişte nepământească l-a cuprins. Gerul acoperise
ferestrele cu flori, în odaie mirosea a lânuri şi a pânze de in; se
făcuse frig, în curând aveau să vină să aprindă focul în sobă. Cei
de pe canapeaua de-alături dormeau îmbrăŃişaŃi.
Jos, zgomotele petrecerii se stinseseră. După o linişte scurtă, se
ridicară glasurile slugilor care adormiseră către sfârşit şi se
trezeau acum să strângă şi să cureŃe. Începea o nouă zi, un nou an,
poate o nouă viaŃă. Petrecerea s-a spart în zori, care apărură
târziu. OfiŃerii, călări, au întovărăşit până departe săniile cu
femei.
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...În iulie 1945, unitatea a fost lichidată, atât partea sedentară,
cât şi dublura operativă. ł. avea de gând să se însoare cu fata din
noaptea de Revelion. Avea o bucăŃică de aur câştigată la pocher,
suficient ca să-şi facă verighetele de logodnă. Dar când, cu şaua
în spinare şi cu valiza de lemn drept unic bagaj, s-a prezentat la
tatăl ei s-o ceară, gospodarul oltean nici n-a vrut s-audă: fata lui
merita o altfel de partidă, nu un medic sărac, nici în armată, nici
civil.
Nu avea unde să se ducă. Cei de la unitate l-au mai Ńinut un
timp, dar în septembrie a trebuit să plece. Şi-a făcut bagajul şi a
descins în Bucureşti. Aici, a dat peste B., un fost coleg de
facultate, ajuns între timp mare la minister.
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1.
La Sânicolaul Mare, al treilea val al războiului fusese cel mai
cumplit. NemŃii în retragere, ştiind că atât mai aveau de trăit cât
Ńineau arma-n mână, n-au cruŃat nimic, lăsând în urmă dezastru.
PopulaŃia stătea ascunsă prin pivniŃe şi adăposturi, de unde
patrulele SS îi scoteau pe bărbaŃi la îngropat morŃii.
Prin ’45, oraşul înflorise iar, răsărind peste noapte din cenuşă.
Întâlneai, într-un târg de cincisprezece mii de suflete, toate
neamurile limitrofe şi toate meşteşugurile menite să facă viaŃa
dulce: mori, mezelării, brutării, prese de ulei, cofetării,
restaurante. Nu le lipsea nimic, grâul se vindea cu metrul şi din
belşug, într-o vreme când în restul Ńării se murea de foame şi
umblau zvonuri înfricoşătoare despre furturi canibalice de copii.
Belşugul, amestecul de limbi, clădirile tereziene dădeau impresia
liniştitoare de oraş occidental.
Când a sosit, toată lumea era în centru, la sărbătoarea de 10
Mai. Şi-a lăsat valiza la cancelaria directorului şi s-a dus spre
locul de unde s-auzea bubuitul fanfarei: defila armata, urmată de
liceele de băieŃi şi de fete. OfiŃerii în Ńinută de paradă i-au amintit
că şi el purtase până nu demult uniforma, şi acum ajunsese iarăşi
civil.
I s-a dat o cameră în spitalul unde lucra, o incintă impunătoare,
clădită din porunca Mariei Tereza, a cărei statuie trona în
mijlocul curŃii. El obişnuia să stea într-un balansoar, la umbra
unei crengi întinse peste terasă. De-acolo se vedeau
împrejurimile, întinse ca-n palmă, acoperite de vii şi livezi, verde
pretutindeni, ici-colo copaci înfloriŃi în alb şi roz...
...Pe fata aceea, era o plăcere s-o vezi dimineaŃa, la geam, în
capot, cu coatele sprijinite de pervaz. Ieşeau uneori împreună.
Într-o seară, erau în faŃa unei sticle de vin, la un restaurant din
Timişoara, într-un separeu cu sofale de pluş; cânta o orchestră de
Ńigani în fracuri şi în papuci de catifea brodată. La altă masă, trei
ruşi, ofiŃeri, deja beŃi, cu revolverele atârnând pe şolduri, îşi
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întorceau mereu feŃele privindu-i. La un moment dat, unul s-a
sculat clătinându-se şi a venit să invite domnişoara la dans; ea a
refuzat, dar rusul stăruind, a acceptat câŃiva paşi dintr-un tangou
pe sfârşite. După aceea, rusul a tras-o de mână spre masa lor.
Ea s-a smuls şi a venit în fugă la masa unde o aştepta ł. Ruşii
au ridicat glasurile, zgomotoşi, au scos din tocuri pistoalele şi
unul s-a dus spre uşa de intrare. Profitând de un moment de
neatenŃie, ei s-au strecurat în spatele barului, după perdeaua roşie,
şi au ieşit pe-o uşă dosnică. Au sărit gardul într-o curte vecină, şi
tot aşa, din gard în gard, din curte-n curte, au reuşit să se
îndepărteze.
După un timp, au aflat că barmanul a fost bătut şi ameninŃat cu
arma, să spună cine erau şi unde locuiau, ceea ce, evident, nu ştia.
...Când ea a rămas însărcinată, vremurile nesigure i-au făcut să
se gândească la avort, cu toate că medicul îi sfătuia altfel, fiind
prima sarcină, din care se nasc de obicei copiii cei mai reuşiŃi.
Dar el nu se simŃea pregătit nici pentru căsătorie, nici pentru
situaŃia de tată; se gândea că acest copil avea să moştenească atât
biografia, cât şi defectele lui, bolile prezente şi viitoare.
Trecuseră mai bine de trei luni când sarcina a fost întreruptă:
era un băiat. În timpul operaŃiei i se rupsese mânuŃa stângă.
Comparându-le, ł. a putut să constate că era la fel ca mâna lui, cu
degetul mic uşor curbat în afară şi vârful sprijinit de inelar.
Aşadar, se autosuprimase?
„DoriŃi s-o păstraŃi?” l-a întrebat medicul, şi până ca el să-i
răspundă, i-a strecurat mânuŃa într-un flacon cu spirt şi i l-a
întins. Luni de zile a avut-o în priviri, dimineaŃa la trezire, seara
la culcare; nu se-ndura s-o arunce, era totuşi parte din carnea şi
sângele lui. Mereu preocupat să fie-n defensivă de parcă-l pândea
o primejdie nevăzută, nu se gândise că ar fi putut să-l lase să se
nască, fie şi cu riscul unei sorŃi repetate. Mai târziu, a regretat
moartea nenăscutului, şi-l închipuia crescând, de şapte, de zece,
de cincisprezece, de douăzeci de ani, şi ajungând bărbat, poate
mai fericit decât tatăl lui.
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2.
Cei scăpaŃi din al doilea război mondial sperau că va veni o
lume mai dreaptă, pe care s-o lase moştenire copiilor. Erau
secătuiŃi, dar nădejdea nu le murea: sfârşitul măcelului era un
început, de la care aşteptau (ca şi generaŃiile vechi de la primul)
un viitor mai bun. Copiii vor avea tot ce le lipsise lor, nu vor
cunoaşte umilinŃa şi foamea, degradările sufletului şi ale trupului.
Desigur, prima datorie, o datorie sfântă, era pedepsirea
vinovaŃilor, dar numai după litera legii şi în văzul lumii. Apoi,
vor trebui să muncească din răsputeri pentru Ńara de mâine, să nu
mai cadă pradă duşmanilor, şi să vegheze asupra tinerilor, cel
puŃin ei să nu se lase înşelaŃi.
O revistă bucureşteană, „Orizont”, scria în noiembrie 1944:
„Am rupt lanŃurile robiei fasciste. Am zvârlit la canal căluşul care
ne-a înăbuşit timp de patru grei şi nenororciŃi ani. Dar lupta
pentru cucerirea drepturilor şi respectarea obligaŃiunilor într-un
regim de reală democraŃie abia începe.”
Mitul „lumii noi care răsare pe ruine” sosea de astă dată în
ambalaj sovietic, emanaŃie a „genialului conducător”. URSS era
„Ńara socialismului victorios”, cu „cel mai drept regim din lume”,
model de urmat în toate, „constituŃia staliniană” fiind expresia
supremă a „humanismului sovietic”, iar poporul rus - unicul din
lume „care trăieşte de-a lungul istoriei mânat de Ideal.”
Intensitatea speranŃelor înşelate va face ca realitatea din anii
următori să apară şi mai dramatică. De fapt, pentru unii nu s-a
făcut niciodată pace.
*
Încă din 8 martie 1941, Stalin dăduse decretul prin care cei care
se aflau la 28 iunie 1940 în Basarabia, fie că plecaseră sau nu în
timp util, erau de fapt cetăŃeni sovietici şi urmau să fie repatriaŃi.
În 1944, Comisia Aliată (sovietică) de Control a cerut întocmirea
146

de liste, declarând că statul sovietic avea nevoie de aceşti cetăŃeni
şi dorea cât mai rapida lor înapoiere.
La scurt timp după 23 august 1944, a început vânătoarea: în
diverse localităŃi, maşini ruseşti închise îi ridicau noaptea, pentru
a fi judecaŃi de tribunalele militare sovietice. De soarta multora
nu s-a mai ştiut nimic. ArestaŃii nu înŃelegeau ce se întâmplă, de
ce erau anchetaŃi de poliŃia secretă rusă sau de ofiŃeri de-ai lor
infiltraŃi în SiguranŃa statului român, de ce erau traşi la
răspundere pentru fapte vechi, chiar pentru participarea, a lor sau
a părinŃilor, la primul război mondial...
Abia în octombrie 1944, a apărut în ziarul „Timpul” un anunŃ
misterios: conform decretului lui Stalin, cei ce se aflau pe
teritoriul Basarabiei la 28 iunie ’40 fiind cetăŃeni sovietici,
trebuiau recuperaŃi prin orice mijloace; decretul era extins şi
asupra celor câteva sute de mii de pribegi ai refugiului din
prezent. Deocamdată, repatrierea se amâna, dar toŃi trebuiau să se
prezinte la preturi, chesturi şi la „Serviciul special pentru
repatriaŃii aliaŃi” din Bucureşti.
Până să apuce autorităŃile române să negocieze, cerând
libertatea opŃiunii fiecărui cetăŃean şi exceptarea anumitor
categorii (ruşii îi voiau pe toŃi originarii din Basarabia), pe liste
au fost înscrise 62.000 de persoane, deşi nimeni nu ceruse în scris
cetăŃenie sovietică. Au stat ascunşi prin păduri şi prin munŃi; unii
au fost pur şi simplu vânduŃi de localnici jandarmilor. Cei prinşi
erau internaŃi în „lagărul de repatriere” de la Sighişoara.
Pe toŃi, spuneau ruşii, ei îi consideră ca aduşi în România cu
sila, deoarece propaganda românească le-a falsificat adevărata
voinŃă, şi asta era o formă de violenŃă. Până la finele anului 1944,
s-au înregistrat printre refugiaŃi peste o sută de sinucideri.
Se pare că un „şi” din textul decretului stalinist, interpretat în
mod strălucit de un mare specialist român în drept internaŃional,
i-a salvat atunci pe mulŃi. Cu doi martori, se putea obŃine, de
asemeni, o hârtie din care să reiasă că în 1940 nu te aflai în
Basarabia, nici în Bucovina. Hârtia eliberată de autorităŃi purta un
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nume monstruos (de care n-ai fi crezut ca limba română să fie
capabilă), titulatură pe măsura faptei la care făcea referire:
„adeverinŃă de nerepatriabilitate”.
E uşor de închipuit ce s-ar fi întâmplat cu ł. dacă ruşii ar fi aflat
că în 1940 rămăsese în Basarabia şi că-şi schimbase actul de
naştere: descoperit, falsul care-l scăpase în 1941 de întrebările
poliŃiei române îl putea duce acum în vizorul celei sovietice,
deschizându-i drumul spre Siberia.
*
Nu era încă terminat Transiberianul, această a opta minune a
lumii, cum îl numeau entuziaşti francezii, când un glob de foc
târând un curcubeu a căzut din senin dar în tunete de furtună, la
30 iunie 1908, la vreo 500 de km. de Krasnoiarsk, doborând
taigaua pe mii de km. cu o undă de şoc al cărui cutremur s-a
simŃit până-n Occident. Nu pot să cadă stânci din cer fără ca
lumea să simtă, dar pot să fie ridicate şi trimise în Siberia mii de
persoane, fără a fi învinuite de ceva sau sub acuzaŃia elastică de
„membri ai organizaŃiilor contrarevoluŃionare” şi „alte elemente
antisovietice”, fără ca vreo undă de şoc să zguduie lumea.
ViaŃa din lagăre roade în continuare memoria, ca un acid cu
efecte lungi. Singurul care funcŃiona era criteriul muririi: morŃii
erau duşi la groapa comună, muribunzii îşi aşteptau rândul,
într-un colŃ, pe-un aşternut de trestii. Celor încă vii li se dădea o
supă de crupe, de fapt o apă tulbure cu gust rău, pentru care
stăteau la coadă, cu gamela-n mână, ore-n şir; pentru orice lucru,
cât de firesc, se stătea de altfel la cozi fără sfârşit.
Ce nu s-a spus însă e faptul stupefiant că deŃinuŃii secătuiŃi de
dizenterie, supŃi de ploşniŃe şi păduchi, pe jumătate morŃi de
foame şi sete erau în atenŃia unei invidii constante din partea
populaŃiei din afara sârmelor cu ghimpi: lor li se dădea totuşi câte
ceva de mâncare, în timp ce aceia aflaŃi în libertate nu primeau
nimic.
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Conform Codului Penal sovietic, ł. s-ar fi încadrat în articolul
58, fie la 58 cu 1 a si b, la trădători, la 58 cu 3, colaboraŃionism
cu duşmanul, fie la 58 cu 4, agent al burgheziei mondiale, ori la
58 cu 6, unde intrau spionii. Ar fi nimerit cu siguranŃă într-unul
din „lagărele speciale”, create pentru a întări spatele frontului şi
împodobite cu denumiri pastelate: „Lagărul dintre râuri”,
„Lagărul din pădurea de stejari”, „dintre lacuri”, „din luncă”, „din
stepă, „Lagărul nisipurilor”, „Lagărul dintre trestii”, ori
„Beregovoi lagher”, „Lagărul de pe Ńărm”, de la Kolâma.
Cei încadraŃi în art. 58, „socialmente incurabili” conform uzului
instaurat încă din zorii noii societăŃi, erau forŃaŃi să ridice din
temelii marile ei realizări. Gigantic paradox: fără a avea tehnica
necesară, uneori doar cu energia primitivă a muşchilor proprii,
duşmanii poporului construiau socialismul! Belomorkanal,
Volgokanal (comparabil cu Suez şi Panama) au fost săpate cu
târnăcopul, lopata şi roaba.
DeŃinuŃii care lucrau la construirea unei căi ferate printr-o zonă
pustie din nord trăgeau la edec pe uscat locomotivele şi vagoanele
prin tundră, arborii pentru traverse îi cărau înhămaŃi câte doi la
sănii finlandeze. La Kolâma, minereul era transportat în lăzi
prinse pe spinare cu chingi.
Închisorile se mişcau în spaŃiu şi timp, alunecau de-a lungul
drumurilor şi liniilor ferate; locuri de detenŃie ambulante, centre
de recluziune şi de tranzit, în corturi înconjurate cu garduri de
nuiele. Aşa au luat fiinŃă marile construcŃii: canalul Volgodon, a
doua
linie
a
Transiberianului,
calea
ferată
Komsomolsk-Sovgavan, oraşele Komsomolsk-pe-Amur, la
graniŃa cu China, Sovgadan, Magadam, port la marea OhoŃk,
Dalstroi, Norilsk, Vorkuta...
Se spune că şcolarii din Magadam, corecŃi politic, aruncau cu
pietre în deŃinutele care treceau încolonate pe străzi, duşmancele
regimului a cărui faŃadă o zideau. Era vremea lui Pavlik
Morozov, tânărul exemplar, devenit erou fiindcă-şi turnase
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părinŃii: „Eu, cutare, începând din ziua de..., îmi reneg tatăl şi
mama ca duşmani ai poporului sovietic.”
Atât în lagăr, cât şi afară, starea dominantă era teama:
închisoarea intrase adânc în gânduri şi în viaŃa de fiecare zi.
Trădarea era aproape generală, ura - simŃământul cel mai durabil,
iar disimularea, minciuna, suspiciunea domneau în cugete.
Între a fi ocnaş şi a fi liber nu era mare diferenŃă. Poate o
singură deosebire: deŃinutul aştepta ziua eliberării, iar cel liber nu
mai avea ce să spere. Să supravieŃuieşti cu orice preŃ însemna, şi
afară şi în lagăr, să trăieşti cu preŃul vieŃii altuia. Uneori, după
eliberare sau în preziua ei, deŃinutul îşi dădea seama că nu mai
avea ce căuta în aşa-zisa libertate; unii încercau să se sinucidă
„îngenunchind în aer” cu funia de gât sau tăindu-şi venele. Erau
şi din cei care izbuteau să triumfe, ridicându-se deasupra fricii,
deasupra foamei şi epuizării; după cum nici viaŃa afară nu
producea doar turnători şi lichele, nici lagărele nu reuşeau să-i
încovoaie pe toŃi.
Într-un „punkt-lagăr”, la scurt timp după război, vlăguiŃi de
foame, de nesomn, de munca peste puteri, un grup de intelectuali,
al căror număr scădea de la o zi la alta, odihnindu-se pe apucate
la adăpostul zidului pe care-l ridicau, îşi împărtăşeau ce ştia
fiecare în plus faŃă de ceilalŃi: un diplomat al Academiei
eclesiastice vorbea despre patristică, un cleric uniat - despre
dogme şi canoane, un energetician - despre energia viitorului, un
fizician - despre microfizică, un preot ortodox - despre „moartea
fără remuşcări”.

3.
Lumea elegantă a anului 1944 venea de la Şosea prin PiaŃa
Victoriei plină de ruine, în trăsuri, în maşini sau per pedes, ca în
orice zi frumoasă de sfârşit de vară; văzuseră trupele sovietice
trecând şi li se părea uimitor că ruşii se aflau în Capitală şi nemŃii
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nu departe, ceea ce însemna că promenada intersectase, într-un
Greenwich deplasabil, meridianul zero al războiului. Într-adevăr,
spre Calea Buzeşti, cu puşti mitraliere în bandulieră peste franjuri
de camuflaj, treceau ruşii, în pelerine de culoarea tundrei. Şi au
început să tremure şi cei care se ştiau în urmărire şi basarabenii,
vânaŃi pretutindeni, în oraşele şi satele patriei, ca trădători de altă
Ńară.
„Orice stăpânire de la Dumnezeu este”, ziceau, siberian,
prelaŃii. În Ńară era o foamete cumplită, hrănită cu nimic în unele
zile, când raŃia de pe cartelă era trimisă spre zonele însecetate.
Pe frontiera de răsărit, episodul 28 iunie 1940 se repeta. Pe de
altă parte, războiul era nu numai o maşină a timpului, ci şi un
maestru în alchimie, izbutind să scoată prin tratate de pace multe
mii de uncii de aur dintr-o Ńară obosită ca plumbul.
Automobilele ruseşti circulau prin oraş după legi proprii,
reformulând în intersecŃii înapoiatele automobile locale şi
anatomia pasagerilor. Generalissimul Stalin era proclamat
cetăŃean de onoare al României, ceea ce însemna că putea să se
instaleze oriunde şi să circule gratis cu toate vehiculele naŃionale.
Molotov, devenit cetăŃean de onoare doar în capitala Ardealului,
nu putea beneficia decât de tramvaiele Clujului, iar Vâşinski,
decorat cu ordinul Carol I, era făcut Cavaler, în grad de Mare
Cruce.
Ningea din belşug în februarie 1947, când se semna Tratatul de
la Paris, viscolul blocase şoseaua Bucureşti-Piteşti, capitala era
înzăpezită sub influenŃa anticiclonului ruso-siberian.
Tribunalul Poporului condamna la moarte, ieşeau la iveală ca
gunoaiele de sub troiene crimele vechi, execuŃia din preajma
Odessei, în ’41, cu cei cinci mii de oameni, bărbaŃi, femei, copii,
înghesuiŃi în cinci magazii, împuşcaŃi cu mitraliere băgate prin
spărturi şi apoi, fie vii, fie morŃi, daŃi pradă flăcărilor. Se zvonea
că Antonescu, deŃinut de ruşi pe teritoriul lor, era închis la
puşcăria celebră Petropavlovsk.
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Busturile lui Karl Marx şi I. V. Stalin se puteau comanda la
librăria „Cartea Rusă”, pe Calea Vistoriei 45. La Ateneul Român,
Ana Pauker conferenŃia despre Karl Marx, pe când partizanii
greci ajunseseră pe muntele Parnas.
Se cerea introducerea limbii ruse în şcoli, copiii cântau la şcoală
imnul rusesc în original. Ajunsese 120.000 de lei felia de pâine.
Era încurajată turnătoria, sub formă de scrisori trimise la
„Scânteia”.
În toamna lui 1947, Siberia fără Siberie şi-a pus o bază în
Bucureşti, în Aula Şcolii Superioare de Război. În faŃa unui
numeros public şi în prezenŃa corespondenŃilor speciali ai ziarelor
şi agenŃiilor de presă din lume, a fost osândit „duşmanul
poporului”, „stâlpul imperialismului şi al reacŃiunii
internaŃionale”, „sluga devotată a capitalului străin”, „agentul
imperialismului”, adică un bătrân de 75 de ani, ultim reprezentant
al politicii libere, şi încă 58 de inculpaŃi, unii în contumacie, fiind
daŃi dispăruŃi ori plecaŃi cu avioanele Misiunii Militare
Americane.
În 31 octombrie, în Aula Şcolii de Război, Tribunalul Militar
s-a întrunit în şedinŃă de noapte; la ora trei şi jumătate, acuzaŃii
păreau cu douăzeci de ani mai bătrâni, livizi, cu ochii pierduŃi,
cărau serviete cu acte, dosare, cărŃi de jurisprudenŃă, devenite
inutile în faŃa unei săli care izbucnea în râsete la franŃuzisme şi
citate latineşti, ca şi la pledoaria căzută brusc în ridicol a
avocatului apărător.
„Nici o pedeapsă nu e prea mare pentru aceşti criminali”,
strigau ziarele. Aşadar: temniŃă grea pe viaŃă pentru bătrân,
muncă silnică pe viaŃă pentru alŃii.
„ViaŃa a devenit mai bună. ViaŃa a devenit mai veselă.” spunea
tov. Stalin, citat în gazetă. „Poporul sovietic păşeşte din victorie
în victorie.” „Ideologia sovietică e cea mai progresistă din lume.”
„ConstituŃia stalinistă reflectă cea mai avansată democraŃie din
lume.” La 22 decembrie, România sub zăpezi îl sărbătorea pe
genialul organizator al victoriilor comunismului.
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Gerul înlemnea gurile, nu mai puteau vorbi decât o lito-limbă,
cum ar fi scos şi scorburile, la o adică.

4.
La un moment dat, ł. era să intre la închisoare, căzând într-o
capcană. BănăŃenii, ca toŃi cei din Imperiul austriac, păstraseră
respect pentru citit şi un cult pentru profesori şi cărŃi: în
Sânicolaul Mare era o Societate de lectură, botezată cu numele
unui episcop filantrop. Invitat, s-a dus, fără să-şi închipuie că
putea fi ceva periculos în lecturile siropoase, cu suflete care-şi
întind unul altuia mâinile şi cu crini care exală parfumul
trecutului.
Norocul lui că a lipsit la întrunirea unde cineva a citit dintr-un
poet „de dreapta”, condamnat în contumacie de Tribunalul
Poporului: toŃi cei de faŃă au fost ridicaŃi pentru propagandă
împotriva regimului şi activităŃi antistatale.
...Pe la începutul lui februarie 1954, ningea temeinic, viscolind,
zi şi noapte, troienele creşteau. Deşi Generalissimul murise de
aproape un an, viscolul nu înceta, dimpotrivă: totul era paralizat
de un alb fără limite.
...Dacă n-ai ajuns tu la Siberia, vine ea la tine, în zbor, te
trezeşti cu ea la uşă, temeinic aşezată, cu tarhaturi cât pentru un
veac. În primul rând, îşi afişează pe stâlpi Regulamentul, prin
care voieşte să dea legi bătute-n cuie, grade inverse şi ranguri
adânci, cu semnul minus.
Dacă nu te-ai dus tu la ea, vine Siberia la tine, într-o lungă
vizită de lucru, de făcut oameni noi, de zăpadă, cu sila; vine în
marş, cu programul tipărit în ziare de ieri şi în broşuri ca sângele.
Are multe de făcut pe-aici, în harababura rămasă din vară, să
instruiască dezgheŃul ca să stea smirna şi pe cei neşmotriŃi să
execute comenzi.
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Formează celule şi strânge în şedinŃe aburite activiştii,
propagandiştii iernii, care vor lămuri norodul că frigul cât mai
lung nu-i decât amânarea fericirii, care rămâne intactă, de-asta cei
întâmplător fericiŃi trebuie scoşi desculŃi în troiene.
„Mâinele” nu vine decât pentru morŃi, aşadar mori, dacă jindui
să-l vezi. Cei care s-au limpezit până la os în şedinŃe nu mai vor
decât amânarea, ziua de „Amâine”, binele suprem.
Dacă n-ai ajuns la Siberia, vine ea la tine pe sus, decretează că
morŃii sunt secrete inviolabile, îi pune, plutitori, pe suprafaŃa
gropii, face imposibilă autopsia crimelor: le gustă doar
nepedepsite.
Dacă tu n-o vrei (cine în afară de mucenici ar dori-o?), ea te
vrea pe tine. Siberia-i aici când pumnii îngheaŃă strânşi şi
bandiŃilor nu li se pot scoate amprentele, când hoŃilor de buzunare
şcoliŃi în tramvai le pică falangele şi rămân şomeri, şi nici
credincioşii cu neguri sub ochi nu mai au degete să-şi facă cruce.
A curăŃat peste noapte străzile de vagabonzi, executându-i sumar,
fără tribunale şi robe.
Printre zidurile înzăpezite până-n streşini, trec tancuri, pe străzi
se văd doar soldaŃi, la subŃiori cu fire de mălai ori cu pâine în raŃii
străvezii. Oamenii sunt exilaŃi în propriile case.
Nici Salvări, nici plimbări, nici ieşiri, toate gurile au fost
astupate; îŃi simŃi sufletul bocnă.
Aisbergul rus e orbitor. Se-aplică peste murdărie un strat gros
de alb. Anul şcolar s-a redus. CâŃiva Ńărani, scriau ziarele, au fost
călcaŃi de tren, nu l-au auzit din cauza viscolului, mergând printre
şine, cu vântul în faŃă.
MorŃii nu se mai descompun în fracŃii. Multe naşteri au fost
ratate. Nici o lopată nu intră în pământul livid ca fierul.
ÎnvăŃătoarele au căzut în drum spre ore. Domneşte gerul, cu
milioane de încuietori, zăvoare şi cifruri.
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Partea a VII-a

A MURI SAU A NU MURI
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1.
Baba era într-una din zilele ei de amintiri. Privind spre perete,
cu gându-n altă parte, a zărit după dulap un cotor de caiet. L-a
tras afară, şi-a trecut palma netezindu-l, şi l-a deschis. Picase ca
din lună în viaŃa cuiva!
Era scrisul Fiică-si, un jurnal, însă fără date, cu un fel de poezii
pe alocuri. Baba citea şi se oprea cu ochii-n gol. Brusc, începu să
plângă; nu i se mai întâmplase asta de foarte mulŃi ani, de când
hotărâse că vărsarea de lacrimi e una cu vărsarea de sânge. Şi
acum, pe neaşteptate, începuse: gospodăreşte, fără grabă,
amintindu-şi gesturile şi mimica zărite la Ńărănci.
Din când în când, îşi ştergea obrajii, spunând:
– Şi eu n-am ştiut nimic! Şi eu n-am ştiut!
Fiică-sa era îndrăgostită. Şi din atâŃia bărbaŃi, tocmai de el!
Numai o femeie îndrăgostită lulea putea să scrie asemenea
rânduri:
Mai Ńii minte sâmbăta când erai de gardă pe institut? Ai venit
în biroul unde lucram singură, aveam ceva de sfârşit (era mai
cald ca-n rest, aveam radiatorul în priză) şi m-ai întrebat dacă
poŃi să stai, dacă nu mă tulburi.
Te-ai aşezat la o masă şi ai început să citeşti. Şi nu ştiu cum, în
loc să-mi fac lucrarea, eu auzeam ce citeai în gând, urmăream cu
tine rândurile.
N-am binecuvântat niciodată iarna, urăsc frigul, dar atunci
i-am mulŃumit: de pe la patru a-nceput să se-ntunece.
Încet-încet, iarna ne cuprindea pe amândoi în acelaşi întuneric.
Era aproape ca o îmbrăŃişare, am simŃit asta şi ştiu că şi tu ai
simŃit. Nu mai erai despărŃit de mine, eram împreună, şi faptul că
amândoi ştiam făcea inutili cei câŃiva paşi dintre noi, căci ne
atingeam prin intermediul umbrei, bună conducătoare de
dragoste.
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Amândoi cu fruntea plecată, cu nasu-n hârtii pe care nu mai
distingeam nimic, am tresărit cu ochii fierbinŃi când, brusc, s-a
deschis uşa. Portarul s-a mirat de ce stăm pe-ntuneric; a apăsat
pe buton şi totul s-a năruit. Apoi s-a uitat lung şi a-nceput să se
scuze, tu te-ai ridicat şi ai ieşit cu el, vorbind, şi am rămas
singură, după ceva răvăşitor, care nici măcar nu se întâmplase.
Copleşită, Baba a închis caietul, l-a pus la loc după dulap, în
aceeaşi poziŃie, cu grijă să nu se cunoască. Să-i fi spus tot ce ştia
ea despre ł.? Fiică-sa n-avea de unde să ştie cum era atunci, era
prea mică, nu-şi aducea minte decât jucăriile pe care i le făcea un
meşter rătăcitor. Ar fi putut să-i spună multe, dar n-avea rost.
Probabil n-ar fi înŃeles. N-avea de unde să ştie cum se uitau cei
care fuseseră prigoniŃi, ei sau familiile lor, la cei care nu
suferiseră: aproape toŃi erau bănuiŃi că-şi plătiseră într-un fel sau
altul libertatea. Cine n-a fost în situaŃia asta, acolo, n-are cum să
înŃeleagă. Şi, la urma urmei, erau lucruri de demult... Şi Fiică-sa
îl iubea.
Ea, de-atunci, din lagăr, ştia cu ce forŃă poate o femeie iubi.
Folosite la tăieri de pădure, ca terasieri, încărcători, silite să care
buşteni şi să-i încarce, trecute prin violuri şi cruzimi, nu-şi
pierdeau dorinŃa de a avea grijă de un bărbat, să-şi rupă de la gură
pentru a-l hrăni pe dânsul, să mănânce din acelaşi blid, să-i spele
cămaşa, pândind pe faŃa lui o tresărire de zâmbet.
Cele mai multe întâlniri între sexe erau simple împreunări. Însă
uneori iubirile n-aveau nimic trupesc, se limitau la schimburi de
priviri, la atingeri întâmplătoare, ceea ce nu le împiedica pe femei
să se considere ursite iubiŃilor pe viaŃă. Se celebrau în barăci, cu
flori prinse-n păr şi cântece, căsătorii.
După ce între lagărul de bărbaŃi şi cel de femei s-a ridicat un
gard, s-a văzut că un singur rând de sârmă nu era de-ajuns. Zona
de interdicŃie a crescut mereu: doi metri, patru metri, cinci metri,
şi s-a construit un zid cu foişoare de pază. Dar ele tot găseau o
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cale de-a trimite dincolo bileŃele de amor, şi se încheiau căsătorii
peste zid, fără ca mirii să se poată întâlni vreodată.
În ciuda pazei şi a pedepselor sălbatice, unii încercau să
evadeze. Cei mai mulŃi erau capturaŃi şi readuşi, fie vii, fie morŃi.
MorŃii erau lăsaŃi câteva zile neîngropaŃi, să fie văzuŃi. Când
evadaŃii erau prinşi în viaŃă, erau postaŃi lângă ghereta de pază, cu
o placardă de gât, apoi bătuŃi, încătuşaŃi şi vârâŃi la carceră. Ori,
sfâşiaŃi de câini, zdrobiŃi cu ciomegele, erau purtaŃi prin faŃa
coloanei într-o căruŃă trasă de alŃi deŃinuŃi.
Despre soarta celor fugiŃi nu se ştia nimic, până în ziua când
apăreau iar, fie sub formă de cadavre, fie încă vii. Pe cei care nu
erau prinşi, ceilalŃi şi-i închipuiau liberi, la Soci, sub soarele
mării, la Londra sau la Viena.
Erau, în schimb, cunoscute în amănunt evadările nereuşite;
readus în lagăr, dacă scăpa cu viaŃă după bătăi şi carceră, fiecare
îşi povestea peripeŃiile: cum s-a târât, cum a mers cu zilele prin
pădure, cum a reuşit să se urce într-un autobuz de călători...
Hrănindu-se cu peşti vii, cu măcieşe şi ciuperci, unii izbuteau să
ajungă la linia ferată, să se urce din mers şi să-şi piardă urma
sărind dintr-un tren într-altul şi strecurându-se prin mulŃimea din
gări ori din marile pieŃe.
Deşi ştiau că milostenia era pedepsită ca o crimă, cu toate că
pentru predarea unui evadat ar fi primit răsplată, oamenii îi ajutau
uneori, altfel nici un fugar n-ar fi supravieŃuit.
Apoi, aproape toŃi se lăsau prinşi, din nevoia de a avea
încredere în cineva sau din dor de cei dragi. Odată ajunşi la
adăpost, având acte false, se duceau să-şi vadă rudele, ale căror
locuinŃe erau supravegheate.
AlŃii, sfidând legea învăŃată în lagăr, care spune că nu trebuie să
ai încredere în nimeni, că lumea se împarte în borfaşi, jigodii şi
fraieri, se lăsau pe mâinile spionilor şi cădeau în capcană.
În lagăr, şi să mai fii şi femeie!
Toate cedau, mai devreme sau mai târziu, pentru pâine.
Gardienii şi le alegeau încă de la sosire pe cele mai frumoase,
158

obligându-le să treacă printre ei dezbrăcate la piele. „Mâinile la o
parte!” le strigau celor care încercau să s-acopere. Până la urmă,
femeia venea singură, târându-se, să se vândă. Şi stăpânul pâinii
i-o întindea: „na, ia”, cum se face cu un câine flămând.
În vara lui ’41, lagărul rămăsese nepăzit, dar ea, ca şi alte
femei, n-a mai avut putere să fugă. Le-au descoperit nişte soldaŃi
răzleŃi, din trupele româno-germane...
Obosită, Baba s-a aşezat pe pat să-şi adune gândurile. Cum de
nu văzuse până atunci caietul? Nu cumva Fiică-sa anume îl lăsase
puŃin ieşit în afară? Poate că a vrut să fie citit?
Totuşi, îşi zicea: ł. ascunde ceva, ochii lui exprimă teamă.
Vorbeşte cu accent, rulând l-urile pe cerul gurii, dar când l-a
întrebat, i-a spus că n-a călcat prin părŃile acelea decât în trecere,
înainte de război. Or, lumea zicea despre el că-i născut pe malul
Nistrului, şi că a fost „bine văzut” de ocupanŃi... O să-i spună
Fiicei să-l invite într-o seară ori într-o duminică. Poate n-a făcut
nimic, ori, cine ştie...

2.
Invitată la o nuntă, Fiica a plecat bucuroasă: nu atât petrecerea,
cât ideea că iese din oraş pentru o zi-două o bucura, ca în
copilărie când venea vacanŃa. Îi plăcea şi numele: sat sau comună,
locul se chema Gratia, nume nesigur, nu ştii dacă se referă,
latineşte, la graŃie trupească, la milă şi-ndurare, ori, româneşte, la
o ciudată puşcărie cu o singură gratie. Tatăl colegei care o
invitase, naşul de botez al miresei, avea să fie acum naş de
cununie, se făcea nuntă mare, ca la Ńară, tot satul. Îşi închipuia
petrecerea: câmpenească, simplă, dar cu învierea obiceiurilor, în
alb dominant, lumină şi veselie pură. S-a pregătit cu grijă şi,
întrucât colega a oprit-o să cumpere cadou (tatăl ei avea să dea
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darul), a luat un buchet mare de flori, zicându-şi că merg oriunde
şi nu supără pe nimeni.
Au plecat sâmbătă dimineaŃă, învoite de la Institut, luând de la
autogara din Dealul Spirii un autobuz Rata care s-a umplut ochi
de navetişti şi de Ńărani veniŃi cu treburi la oraş. În înghesuiala
omogenă şi solidară, ea, cu buchetul în braŃe, bătea la ochi ca
orice corp străin. În primul rând, se ferea, în vreme ce toŃi ceilalŃi
păreau că se complac în înghesuială, gustând voluptatea de a sta
unii în alŃii, căzând snop la o hurducătură mai zdravănă. Căci nu
se ştie niciodată peste cine cazi, al cui trup îl strângi din greşeală
în braŃe, fără ca nimeni, nici măcar persoana să se poată supăra: te
Ńii, chipurile, de bară, dar drumul are hârtoape, şi iată-te cât ai
clipi peste duduia în rochie albastră, care Ńipă şi se strânge. Îi spui
„scuzaŃi, aşa-i pe Rata”, dar faci cu ochiul către ceilalŃi şi toŃi râd,
călătoria e veselă.
Era în iunie şi destul de cald, cu cât trecea timpul, zăpuşeala
creştea, aerul se îndesea: Ńuică de diverse grade, broboade de
duminică, mucegai şi busuioc, în amestec ameŃitor. Ca să uite de
cel care-i căzuse în cap şi acum dormea dus, prăvălit peste alŃii pe
scaunul din faŃă, Fiica se uita pe fereastră, bucuroasă că ieşiseră
din oraş şi vedea în sfârşit câmpul, cerul liber la orizont şi câteva
păduri retrase. În marginea uneia păşteau trei căprioare, fără să
tresară la trecerea maşinii, iar pământul, cât se vedea, era violet
spre roz.
Încântarea că vedea asemenea lucruri, pe care nimeni nu părea
să le observe, i se citea pe faŃă, ceea ce trezea în jur dispreŃ
înmuiat de compătimire. Din sens opus, a apărut, trasă de-un cal
slăbănog şi Ńeapăn, o căruŃă rapidă, plină de Ńigani, bărbaŃi, femei
şi copii. Un băiat de vreo cinci ani, gol puşcă, bea cu poftă bere
dintr-o halbă, faŃă de el uriaşă, şi plăcerea băuturii răcoroase îi
scosese ceva de sub pântecul micuŃ: tot autobuzul râse cu
satisfacŃie.
Drumul din ce în ce mai prăfos şi mai scobit îi sălta ca la horă,
iar Fiica se simŃea din ce în ce mai părăsită. Colega, în celălalt
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capăt, îşi găsise cunoştinŃe şi se integrase în grup, din când în
când mai arunca o privire spre ea, întrebând zâmbitoare: „stai
bine?”
Ajunseră pe la unsprezece, tocmai când mireasa se pregătea să
plece să ia apă de la o anumită fântână, nu era prea clar de ce: aşa
era obiceiul. Din florile de seră nu mai rămăsese nimic, Fiica le-a
zvârlit la marginea drumului şi s-a alăturat alaiului. A uimit-o
asprimea miresei: milităreşte serioasă în rochia albă, păşea
hotărât pe drumeagul cu pietriş, bocănind cu pantofii negri, solizi,
ieşiŃi la vedere de sub fusta sumeasă. Se vedea că lua parte la o
treabă grea, în care nu era loc pentru fleacuri şi floricele, chiar
dacă femeile însoŃitoare chiuiau.
...În curte, fuseseră pregătite mesele, cea mare sub şopron, alta
de-a lungul zidului unui corp de casă mai vechi. Petrecerea a
început, răsunătoare, în muzica unui taraf de Ńigani. VoinŃa de a
chefui era aşa de cruntă încât nimeni nu lua în seamă amănuntele.
Mireasa era la fel de serioasă şi dură, mirele aproape că nu se
vedea dintre bărbaŃi, distingându-se doar prin locul privilegiat de
lângă rochia albă. Mirele şi mireasa păreau doi străini, fără
contact, nici pe suprafaŃa pielii, nici a gândurilor.
Femeile aprinseseră făclii care fumegau gros, agitate cât mai
sus, în chiote şi strigăte. Pe Fiică şi pe colega ei, tinerii de la masă
au încercat să le îmbete turnându-le vin amestecat cu Ńuică.
Trecând miezul nopŃii, pe la două, Fiica văzu cum nişte bărbaŃi îl
urcau pe naş într-un camion să-l ducă acasă. A rămas
impresionată de gingăşia cu care-l purtau ca pe un copil, şi cum
el, învăŃătorul satului, râdea fericit că foştii elevi îl răsfăŃau la
beŃie.
Apoi, tinerii cu care erau la masă le propuseră să le conducă şi
porniră tuspatru pe o scurtătură, peste câmp, având drept în faŃă
luna, uriaşă, care nu-i scăpa din ochi. Câmpul mirosea bine, era
linişte, mergeau în rând ca nişte umbre. Vorbeau despre lucruri
indiferente, vremea, nunta de la care veneau, dar ştiind tot timpul
cât se poate de clar că nu degeaba o luaseră pe scurtătură, ci
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pentru că tinerii se gândiseră din vreme să le-mbete şi să le ducă
într-un loc lăturalnic. Dar, fie pentru că ele erau treze, ori nu erau
ei suficient de beŃi, un fel de sfială îi făcea să şovăie.
La întoarcere spre Bucureşti, Rata era la fel de bucşită, totul se
repeta, dar fără mirarea de la venire; căprioarele din marginea
pădurii, tot cu boturile-n jos, păscând, ajunseseră doar puŃin mai
încolo, ca şi cum, în aproape două zile, nu izbutiseră să facă decât
câŃiva paşi.
3.
DimineaŃa, înainte de-a pleca, vioaie, cu pas alert, Fiica se
uitase la ghiveciul de pe parapet, murmurând ceva. Babei i se
păruse că aude : „În casa asta nu poŃi s-aduci pe nimeni... ” Fiica
era supărată. Baba a ieşit după ea şi s-a apucat să scurme în
ghiveciul uscat. A descoperit în pământ ceva alb şi tare, în formă
de trup covrigit, cu şalele-ncordate; l-a acoperit repede la loc,
trăgând pământul cu mâinile. Era rădăcina unei buruieni.
Aşa a început totul.
Şi trebuia să termine până se-ntorcea Fiica, duminică seara. Cel
mai greu i-a fost să ajungă la podeaua goală, ridicând lucrurile
împrăştiate şi împingând la o parte lăzi şi cutii. Într-un târziu, s-a
pomenit cu o postată de lemn, viermănos pe alocuri, ars într-un
colŃ unde fusese mai demult un godin.
Între timp, continua să macine în minte întâmplări din ultimul
timp. Citind caietul, îi auzise Ficei gândurile. N-a fost nevoie să
spună nimic. Nici n-a trebuit s-o roage, şi tăcerea a fost prea mult:
o umbră a rugăminŃii: Fă ceva!
Apoi, Baba s-a îndemnat singură:
– Hai, fato, ca la război! Cumva, vom învinge!
Şi s-a apucat de podea. Răsufla tot mai scurt, obosise în genunchi,
şi mai avea o mulŃime. Ca să-i fie mai uşor, se gândea la ł. (Când
se întâlniseră prima oară, la conac, viŃa abia înflorise. Şi ce
parfum răspândesc viile în floare!) Apoi, tam-nesam, şi-a adus
162

aminte de finlandeza din lagăr. Acolo, conta numai foamea, un
gol care devine ceva şi Ńi se-ntinde pe dinăuntru, peste tot. Şi ea
auzise că există o buruiană, păpădia, acrişoară, bună de mâncat în
primele zile calde, dar n-o ştia cum arată la frunze. Prin bălăriile
dintre bordeie rupea câte-un fir verde şi-l mesteca, la nimereală;
toate erau amare. Finlandeza cunoştea o mulŃime, i le arăta cu
degetul, i le spunea pe limba ei, dar nu ştia care se mănâncă.
Într-o dimineaŃă, a văzut-o pe finlandeză cu o buruiană în mână:
îşi umflase obrajii şi sufla, cu buzele Ńuguiate, pufnind. S-a
gândit: ce-o fi vrând să arate? Pe urmă, şi-a dat seama că mai
văzuse figura undeva, demult: era imaginea vântului risipitor, de
pe dicŃionarul Larousse. Atunci frunza din mâna finlandezei nu
putea fi decât păpădie! I-a smuls-o din mână, şi-a îndesat-o
până-n cerul gurii. Gardiencele le-au dezbrăcat la piele: ce căutau
prin iarbă, ce ridicaseră, ce aveau în gură. Le-au bătut. Finlandeza
(s-a aflat mai târziu) a recunoscut aproape imediat că-i aruncase
cineva peste gard un bilet şi-l înghiŃise de frică.
Frecând pe jos, Baba se gândea:
„Aici pot să curăŃ, să aşez, să îndrept. E ca şi cum aş face un
bine. Trebuie să stau trează, cineva trebuie să fie treaz. Nu plâng,
poate c-aş vrea, dar apa nu-mi ajunge în ochi, îmi iese prin pori,
sunt o strecurătoare, toată pielea-mi plânge şiroaie. Doamne,
spune-mi: te ajută cu ceva? Faptul că eu curăŃ aici îŃi face bine?
Am spălat podelele (nu credeam c-am să pot), am scuturat
Ńolurile, am rânduit. E mai bine? Asta-i marea curăŃenie.”
Parcă urca Mont Blanc-ul. Pe urmă, iar îşi aducea aminte de
Fiică-sa: „...Of, fata mea! Am crescut-o salahorind: după slujbă,
făceam curat în unele case...” Singura care-i spusese „mamă” şi
singura căreia i-a spus „fata mea...”
„Ăsta e ogorul meu, trebuie să-l lucrez”, şi-a zis şi s-a întors la
podele. „Hai să rânim.” Apoi, s-a întrebat dacă „a râni” are vreo
legătură cu brazda făcută de cuŃit în carne. „Să vedem...” zise, şi
se îndreptă spre dicŃionare. Apoi, îşi aduse aminte cum un bătrân,
prin troiene, demult, rânea cu lopata poteci.
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...Din când în când, se minuna cum de-i rămăsese, din toată
lumea, practic infinită (aurore boreale, parcuri cosite, trenuri
lungi, păpurişuri, sate siciliene, cafenele, Mediterana străvezie),
numai postata îngustă a podelei, s-o frece cu o perie cheală.
...Şi atâtea palate, şi Parisul unde te simŃi ferice şi te plimbi,
gata mort, prin propria veşnicie, şi liniştea de după-masă, vara,
după ploaie, în curtea încă ameŃită de rafale, şi gusturile
dulci-acrişoare, încercate pe limbă cu poftă curioasă, niciodată
plictisită; şi apa pe care o bei când Ńi-e sete...
„La urma urmei, îşi zicea Baba, îmi place să fac rânduială, să
curăŃ. Curat înseamnă pur. E ca o mântuire. Să mântui... Să
mântui, şi pe urmă... În curând, totul va fi mai neted, mai calm,
mai răcorit. Fiecare lucru la locul lui.”
Pe podeaua eliberată săgetau insecte care nu-şi mai găseau
rostul. ConvieŃuise cu o mulŃime de făpturi, încercând să nu le
deranjeze; se târâseră până la pragul ei, şi acum, rămase fără
adăpost, nu mai aveau unde să mişune. Or fi fost, pe vremuri,
domni şi prinŃi, acum nimeni nu-i mai băga în seamă decât ca să-i
pocnească cu ziarul sul ori să-i strivească sub talpă. Baba se uita
la cele strivite: cât au fost vii, era freamăt în odaie. Când toate vor
fi izgonite, avea să se facă linişte. Cu părere de rău, a înfăşurat pe
mătură o cârpă ca să adune păianjenii. De fapt, a strâns numai
pânzele, zecile de arachne, cruŃate, îşi luau de zor tălpăşiŃa.
Măturând prin colŃuri, a adunat larvele, încă înzăoate în carapace
misterioase.
„Am strâns un făraş de spectre...” şi-a zis. Unul îi scăpase: nici
gândac, nici paing, nici vierme, un fel de furişare vie, s-a amânat
pe podeaua umedă şi s-a prelins într-o crăpătură, sub zid.
CurăŃenia se isprăvise.
Cu politeŃe desăvârşită, de salon, îi întâmpinase pe gunoieri la
miezul nopŃii, rugându-li-se, încât lor, năuciŃi, le-a fost cu
neputinŃă să priceapă ceva. Au crezut-o luată de val, căci unde se
mai pomenise aşa dulce glas, vorbire cu expresii înalte de
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ameŃeai? Au lăsat pubelele jos şi s-au oprit, neştiind dacă să
izbucnească au ba în râsul care li se proptise în gâtlejuri.
Ea repeta mereu „vă rog”, însoŃindu-l de alte cuvinte aiurea,
totul părea un circ, bătaie de joc. Erau gata să se enerveze, când
unul cu auzul fin îi opri lămurindu-i: nebuna voia să i se pună
pubela sub fereastră. Abia acum gunoierilor li se slobozi
supărarea: doar pentru asta? Unul târî pubela de-o ureche şi o izbi
jignit de zid; Baba tresări la zgomot. Voia să-şi arunce la gunoi
păpuşile, pietrele, cârpele, scoicile.
Apoi, s-a întors în odaie. Nici măcar nu putea să se plângă. Cui
să-i fi spus? Fiicei? I-ar fi replicat: „Cine te-a pus? łi-am cerut
eu?” Într-adevăr, nu-i ceruse. Doar se uitase împrejur, oftând.
„Mor de-ngheaŃă apele...”, atât a mai apucat Baba să gândească
liber, mirându-se şi ea ce-i venise-n gând. Cum adică? Simplu:
numai gheŃuri şi banchize. łi-e sete şi n-ai ce bea, toată apa din
lume se poartă rece, capătă comportamente polare. PreŃ de-o
secundă, a secătuit-o şi o foame straşnică, ar fi mâncat orice,
chiar şi pietre, ar fi dat aur pe-o fărâmă de pâine, dar era prea
târziu, pâinea era departe, se Ńinea Ńeapănă, nu mai lăsa de la ea
nici o firimitură. Asta o fi moartea? InterdicŃie pe tot ce se bea şi
se mănâncă, nimic nu mai e comestibil, nici potabil? Embargo
total. ÎnnebuniŃi de foame, morŃii îşi mănâncă trupurile până la
os, îşi sug încet, ca pruncii, degetele de candel sărat. Ultimii
întregi rămân dinŃii.
Apoi, a fulgerat-o un gând: „N-am să ştiu niciodată, oare chiar
asta o fi vrut?” Până atunci, nu se îndoise o clipă că, rânduind şi
curăŃind odaia, îndeplinea dorinŃa nerostită a Fiicei.
Rămăsese cu capul pe masă, ca beŃivii, cu degetele zgârcite,
încleştate pe pană, una din nebuniile din recuzita ei. I-o adusese,
nu de la mare, nici măcar de pe cheiul gârlei, ci de la ghena din
dosul blocului, Puştiul. Ploaia şi-a lipit lupele moi de fereastră să
vadă cine şi de ce a murit: peste tot doar amprentele Babei.
Pânzele de păianjen înregistraseră fiecare oftat, dar fuseseră
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sparte cu mătura boantă învelită în cârpă. Doar una, în colŃul de la
chiuvetă, bine ascunsă, păstra intact ultimul geamăt, după care s-a
făcut linişte.
Nimănui moartea bătrânei nu i-a părut suspectă. Pe Puşti l-au
întrebat ce avea doamna prin casă, bijuterii, bani, chestii de preŃ.
– Cu ce-Ńi împuia capul? Era de la vreo sectă? Te punea să te
dezbraci?
SimŃind că-l întrebau pe un anumit ton, care presupunea ceva rău,
tăcea. Baba vorbea acum în memoria lui, spunând: „Prietenia e
ceva greu de înŃeles, nu vor pricepe, or să te-acopere de
murdării...”

4.
Micul grup suia dealul Crematoriului, doi câte doi, în funcŃie de
iuŃeala paşilor, amintindu-şi disciplina din primii ani de şcoală,
sub dictaturi incipiente, când ieşeau cu cârdul, nici unul mai la
dreapta sau mai la stânga, toŃi pe linie, toŃi asemenea, în paltoane
gri. Şi, mai ales, gândind acelaşi lucru sau, cel puŃin, dând
impresia că gândesc în cor. Erau colegii de la Institut, veniŃi la
ceremonie. Gândurile, uneori, se aud; de pildă, ale celor din grup
clamau viitoarea nuntă a Fiicei cu ł. Anumite lucruri, dintre cele
mai secrete, fiind arhicunoscute, era limpede pentru toŃi că
prezenŃa Babei o împiedicase pe Fiică să se mărite.
Dar iată, obstacolul dispăruse, şi grupul urcând mortuar panta
dealului se gândea la nuntă. Însăşi Fiica, deşi se îndrepta spre
greaua ceremonie, păşea smerit ca o mireasă, cu nasul roşu-vânăt
de viaŃă comprimată şi de plâns reŃinut.
Singurul slobod părea ł. : mergea desperechiat şi se purta ca de
obicei. Ai fi zis că trecea pe-acolo şi văzând cunoscuŃi
se-alăturase, dar fără să intre în cadenŃa doi câte doi (care l-ar fi
obligat să păşească alături de Fiică, restul fiind perechi), fără să-şi
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potrivească stângul printr-o mică săritură, şi mai ales fără a gândi
la unison.
SimŃindu-le plasa gândurilor cum se mula pe dânsul,
încorporându-l într-un alai viitor, el în frunte, cu ea de braŃ, spre
primărie, li se opunea cu un efort vizibil, o încruntare, interpretată
de ceilalŃi drept cuviincioasă tristeŃe la arderea celei care, fâlfâind
ca fumul, avea să-i fie soacră. Ba chiar, ce tragic totuşi, nici n-a
putut să acceadă la noua postură fără a trece mai întâi prin flăcări.
...Lângă un sertăraş cu cenuşă, o femeie plângea, nu se ştia ce:
că-i murise ori că fusese incinerat? Părea mai degrabă
neconsolată că-l mai făcuse să moară în plus, punând să-i fie arse
întâmplările postume.
Căci nu se ştie niciodată: au şi morŃii istoria lor, cu nedreptăŃi,
războaie şi victorii trecătoare. Unui mormânt vecin îi vine chef să
se întindă, de la răsărit spre apus, peste al tău, profitând de
moliciunea graniŃei; cineva vine cu foarfeci şi sape, cu ciment şi
lopeŃi, toarnă o limită temeinică, dar mai încolo decât trebuie,
lărgindu-se peste tine. Şi te trezeşti dincolo, auzi parastasurile pe
care le fac alăturea ai tăi, şi-Ńi vine să strigi: Alo! Sunt aici! Nu
acolo, aici!
Fiica ştia că maică-sa avea oroare de morminte, că se temea să
nu fie îngropată de vie, ca împăratul Zenon, despre care îi
povestise în amănunt. Închis cu capacul în sarcofagul sculptat cu
scene orfice, cu păuni stelari şi hipocampi, la ce i-a folosit
bogăŃia? În loc s-o pornească spre Lună, escală către Calea
Lactee, s-a trezit lui însuşi foame şi unică hrană, sete şi sursă
zgârcită de vin, trăindu-şi în chinuri embargo-ul morŃii, în
închisoarea absolută care-l costase o avere. În timp ce, pe capac,
neamurile întindeau după datină ospeŃe, cu mâncăruri şi băuturi
care ar fi scos şi un demon din minŃi (buturi de căprioară
hercinică, potârnichi frăgezite, fripte în unt, cu aromă solară de
pelin, prăjituri cu nuci şi scorŃişoară tăvălite prin miere, vinuri
leneşe, peşti fioroşi dar dulci din golfurile pontice, toate aromele
şi gusturile cărate în spinări de caravane ori aduse pe apă), în
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timp ce chefuiau la aşa-numitul „refrigerium”, până la lăsarea
nopŃii, când aveau să strângă resturile şi să se ducă să ia cina
acasă, Zenon, ajuns împărat doar peste el însuşi, şi-a ros mâinile
până la brăŃări.
Aşadar : „Pe mine, de moarte să mă pregătiŃi ca la Ńară, fără
chimicale şi farduri”, îi spusese maică-sa, mai demult. Urmându-i
dorinŃa, Fiica a spălat-o şi a îmbrăcat-o cu ajutorul vecinelor,
minunându-se cum, înveşmântată în ce avea mai frumos,
maică-sa întinerise. Şi cât de fragedă era la faŃă!
Apoi, au culcat-o jos, pe podeaua de ea spălată. Fiica se întreba
mereu: ce-o împinsese pe maică-sa să cureŃe şi să elibereze odaia
de boarfe?

5.
Nu trebuie bârfită, apucătura asta e boldul care ne Ńine treji,
singurul generator natural de energie. Fire misterioase o leagă de
toleranŃă, de superba îngăduinŃă care te face să-nchizi ochii când
fură cel de-alături. Câte consideraŃii nu s-ar putea face cu privire
la măsurători şi semne de hotar! Brazdele care delimitează ogoare
au o labilitate profund filozofică, mărturisind îndoială asupra
exactitudinii umane, iar Ńăruşii priponiŃi cu sfoară marcând limite
de terenuri dansează hore nocturne: doi paşi înainte, unul înapoi.
Din orice, poate (şi chiar trebuie) să izvorască o afacere, cu cât
mai prosperă cu atât mai modestă în formă. Nu întâmplător,
vizavi de Crematoriu sunt trei prăvălii împodobite cu jerbe, ca
monumentele: un coşciug trece pe-acolo de cel puŃin zece ori,
fără ca vreunul din clienŃi să se plângă că a avut parte, într-o clipă
irepetabilă, de un ambalaj „la mâna a doua”. Cu puŃine excepŃii,
familiile nu vor să afle ce se petrece jos, mai ales că s-au povestit
chestii de groază, cică respectivul se ridică brusc în picioare, cu
părul măciucă în flăcări; cine ar vrea să vadă cum adormitul învie
chiar în momentul când se face scrum? Aşa că nu se prea ştie ce
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se petrece în spatele paravanelor, cum clienŃii sunt deşertaŃi şi
arşi, simplu, într-o revigorare a vârstei de aur, fără deosebire de
avere sau ranguri.
Văzând prin uşa întredeschisă sicriul gol, Fiicei începu să i se
zbată inima: iată că maică-sa avusese dreptate! Nu era moartă, se
ridicase, plecase. Unde? A dat buzna în anticamera focului.
Speriat de duduia în negru, omul în salopetă s-a răstit la ea. Fiica
începu să plângă, arătând spre sicriul gol. Întorcându-se în sală,
văzu printre lacrimi o doamnă care se îndrepta spre ieşire: era
îmbrăcată ca maică-sa, în aceeaşi rochie gri, iar tălpile pantofilor
noi îi luceau pe rând, în mers solemn. Fără să se uite înapoi,
doamna ieşi pierzându-se în lumina de-afară. Ori nu fusese nici o
doamnă în gri?
Un vuiet a Ńâşnit de sub podeaua de marmură; cei de faŃă
izbucniră în suspine. Fiicei i s-a dat, la cutiuŃă, un pumn de
cenuşă cu fulgi mari.
Totuşi, de când văzuse sicriul gol, gândul că maică-sa nu
murise o obseda zi şi noapte. O zărea pe stradă. Mortul nu-i mort
dacă nu există cadavru: un băiat care sărise cu capu-n jos în lac,
lângă baraj, şi n-a mai ieşit, nici nu l-au găsit deşi aduseseră
scafandri, a trăit nu se ştie unde încă şapte ani. De ce n-ar fi putut
trăi şi maică-sa în altă parte, ca renăscută în altă lume? Poate stă
şi cerşeşte pe undeva? Poate i s-a rupt rochia în care o îmbrăcase
atunci. Poate i s-a asprit faŃa, i s-a cocoşat spinarea, şi nu mai
seamănă, dar asta nu-nseamnă că nu e ea.
Cu timpul, Baba s-a risipit în zeci de cerşetoare; Fiica o vedea
mereu, fie stând pe o treaptă, fie lipită de zid, la uşa unei mari
clădiri. De multe ori, o visa intrând în cameră, şi o cuprindea o
bucurie amestecată cu groază. „Ce mă fac? întreba în vis, a venit
mama şi n-am unde s-o pun. I-am zvârlit lucrurile. Ce-o să spună
când o să vadă că nu mai are nimic? Dacă-mi cere totul înapoi, ce
mă fac?”
Şi părerea de rău o strepezea: maică-sa nu moartă era, ci dată
afară, spoliată, despuiată, jefuită de bunuri, expulzată într-o
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sărăcie faŃă de care cea mai mare mizerie pare un lux. Nici măcar
umbră nu mai avea, nimic nu mai era al ei, şi venea să-i ceară
socoteală că ea, propria-i fiică, o expropriase.
La Institut, colegii au fost miraŃi să vadă că relaŃiile lui ł. cu
Fiica nu se schimbaseră deloc. Mai mult, unii observaseră o
inexplicabilă răceală. Poate pentru că amândoi erau timizi. Când
vorbea, ł. şovăia înaintea fiecărui cuvânt, îl întorcea pe toate
părŃile, i se simŃea efortul de a vorbi, şovăia să expedieze vorba,
parcă ar mai fi vrut s-o cântărească. Când se discuta în prezenŃa
lui despre acte, recensăminte, formulare, buletine de populaŃie,
chemări la miliŃie, orice Ńinea de relaŃia cu autorităŃile, se foia
neliniştit şi, sub un pretext oarecare, schimba vorba ori ieşea din
încăpere. Colegii se obişnuiseră; despre acte şi hârtii personale,
despre orice formă de prezentare la autorităŃi, vorbeau peste capul
lui, ca şi cum pe el nu l-ar fi interesat. Îi tolerau purtarea: fiecare
cu ciudăŃeniile lui. Mai ales că ł. era uneori uluitor de sincer,
împărtăşindu-le ce mâncase în ajun şi cum îi pria. Le spunea că
urăşte frigul şi, cu toate că-i bărbat, se teme de întuneric, le
povestea că maică-sa zicea despre el că-i neajutorat şi n-o să se
descurce în viaŃă. Altădată, le-a mărturisit că avea ochii uşor
diferiŃi, era, adică, aproape ciacâr. „Uite, a zis, aşezându-se-n
lumină, la stângul irisul e mai negru, dacă te uiŃi atent vezi
diferenŃa.” Le împărtăşea jenele fizice, migrenele, indispoziŃiile,
unghiile încarnate, guturaiurile, indigestiile, insomniile. Cum să fi
spus cineva despre el că nu era cu sufletul pe buze?

6.
În aceeaşi vară, o altă moarte a zguduit Institutul. Un coleg, fost
mare la minister, nu de mult venit la post ca simplu cercetător, un
om foarte simpatic, a murit subit. În buletin se numea B., dar
pentru colegi era „Majorul”. Adică un „mojar”, altfel pronunŃat.
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Basarabean, cu limba îndulcită gros de altoiuri, B. îl shimbase pe
„o” în „a”, iar mâna ascultătoare scrisese la fel în registrul cu
materiale. Cineva a râs: Ce-i aia majar? Astfel, din una-n alta,
mojarul a ajuns „major” şi încă de „marmură”. Se militarizase.
Nu avea un grad prea înalt, dar, nu se ştie niciodată, azi major,
mâine... Sunt atâtea greşeli, de mână, de tipar. Când i s-a spus
„majorul de marmură”, B. a acceptat cu fair-play porecla. Să te
faci de bună-voie ridicol pentru ceilalŃi e o formă de vieŃuire în
sânul unui grup.
B. trebuia zi de zi să piseze cenuşă de frunze. Într-un lung halat
alb, se ocupa mai întâi de cules, apoi de ardere; umplea creuzetul
şi aprindea flacăra dedesubt. Poate că era ceva legat de soartă.
Biografic vorbind, starea lui actuală ieşise din lemn de populus:
tatăl lui plantase pentru el un hectar de plopi. Ca şi omul, plopul
creşte repede. Cum a împlinit vlăstarul douăzeci de primăveri,
taică-său a tăiat hectarul şi a vândut copacii: parte la chibrituri,
parte la hârtie. Voia să extragă şi rădăcinile, să lase pământul
liber pentru altceva, dar n-a apucat; fosta pădurice de populus a
ajuns lazuri, a crescut şi a început să înainteze.
Pădurile nu stau locului: vin din primăvară-n primăvară. CâŃiva
lăstari vajnici de plop înfrunziseră chiar sub ferestrele
laboratorului unde lucra cel care ajunsese om cu carte prin
sacrificiul unui hectar de plopi tineri. Într-o zi, i-a venit ideea să
piseze cenuşa din frunzele de sub ferestre. De ce tocmai populus?
Nu-i decât lemn vulgar. Nu se compară cu pădurile de mir ori de
tămâie, despre care se povestea demult că ar fi crescut în Sariba,
însă nimeni din străini nu le-a văzut. (Acolo, se spune, pentru că
focul se făcea cu lemn aromat, bucătăriile miroseau a altare, iar
locuitorii îşi afumau casele cu uscături aduse din alte părŃi, ca să
scape de parfum. Dar efectul era minim şi scurt: plitele tot a
tămâie duhneau.)
Într-o seară, erau la o petrecere, între colegi de slujbă, fără
pretenŃii, mai mult un prilej să se-ntâlnească şi-n altă parte decât
la serviciu. „Majorule!” îl strigau, şi el răspundea „Da, să trăiŃi!”
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Gazda a venit spre el, strecurându-se printre perechile care
dansau. „Majorului” îi era sete, ceruse un pahar cu apă. De altfel,
toată seara nu băuse nimic, avea de lucru şi voia să-i fie capul
treaz. În loc de apă, gazda îi adusese un pahar de socată, băutură
din flori de soc, acidulată cu drojdie şi lămâie. CeilalŃi cerură şi
ei, dar gazda se scuză: era ultimul pahar, special pentru „tovarăşul
major de marmură”, care l-a băut până la fund.
Când lui B. i se făcu rău, întâi nu l-au crezut. GlumeŃ cum era,
probabil voia să-i păcălească. Apoi l-au stropit cu apă, l-au
zgâlŃâit, au deschis larg ferestrele, unul l-a înŃepat în picior.
Murise. Nu părea să fie nici atac de cord, nici cerebral, nu semăna
decât a moarte pură.
Date fiind împrejurările, a fost dus la medico-legal, pentru
autopsie. Dar nici cercetându-l post-mortem până la os nu i-au
găsit nimic. Gazda a trimis la analiză resturile de băutură şi
mâncare, inclusiv paharul din care băuse B.: nici o urmă.
La drept vorbind, cine şi de ce să-l fi otrăvit? Cineva, cu
maliŃie, a zis că pe B. s-au răzbunat, pentru „crematio” şi
pisălogeală a cenuşii, copacii prin reprezentanŃii lor, socii
înfloriŃi, posesori ai unei otrăvi încă necunoscute. AlŃii povesteau
că la Medico-legal, din neglijenŃa cuiva, creierul lui B. fusese pus
pe un pervaz şi o pisică sărise din curte şi muşcase; gonită, a
fugit, în gură cu bucăŃica smulsă, şi s-a oprit dincolo de gard, să-i
mursece în tihnă miliarde de vedenii, amintiri şi vise.
Pentru ł., moartea „Majorului” a fost ca un trăsnet: era
protectorul lui, care-l ajutase mereu. Se simŃea rămas iarăşi în
bătaia vântului.
*
Cu toate că de-un alb neîndoielnic, B. se numea Loah şi se
născuse la Matadi, în Congo Belgian. Nu era ceva unic, într-o
vreme când toată lumea umbla prin lumea toată, basarabenii să
cultive cafea în Brazilia, ardelenii şi bucovinenii - după aur în
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Vestul Extrem, prizonierii din Austro-Ungaria, trimişi de ruşi în
Siberia, ajungeau în America, iar André Gide, navigând în
amonte pe Congo, semnala prezenŃa pe vasul „Brabant” a unui
nobil rus din suita Ńarului: condamnat la moarte de tribunalul
revoluŃionar, reuşise să scape şi se angajase în marina belgiană,
lăsându-şi familia la Sankt Petersburg.
E posibil ca vreo împrejurare similară, poate chiar frica de
Siberia, să-i fi mânat şi pe părinŃii viitorului Loah spre Congo. O
iluzie disperată îi făcuse să creadă că pădurile din munŃii africani,
deşi hotărnicite de săgeŃi cu otravă, erau mai ospitaliere decât
taigaua sau tundra, mai promiŃătoare ca Birobidjan, republica
evreilor de pe Amur.
Reclamele prezentau pe-atunci Congo Belgian drept un El
Dorado, cu nesecate izvoare de minereuri şi fildeş, cu o climă
propice şi un pământ la fel, care nu aştepta decât sapa colonistului
ca să-şi arate rodnicia.
Dar, suflaŃi de spaima Siberiei până-n buza Africii, după ce-l
făcuseră acolo pe Loah, dându-i în chip de remember nume
autohton, părinŃii B. au făcut cale-ntoarsă, primiŃi fără
resentimente în sânul comunităŃii.
Când Loah era în anul VI la Medicină, s-a împrietenit cu ł. în
nişte circumstanŃe mai speciale: la facultate, într-un loc dosnic, ł.
îl salvase de urmăritorii care voiau să-l bată fiindcă era evreu.
Pe urmă, s-au trezit amândoi pe lista neagră a unui profesor,
care-şi alegea „clienŃii” după anumite criterii: îi trântea şi-i
aştepta să revină în toamnă cu suma fixă de cinci mii de lei de
căciulă. Motivul: avea o nevastă tânără care cheltuia mult.
– Tu trebuie să fii de-al nostru, i-a zis atunci Loah, ăsta nu
greşeşte niciodată, ne pică pe noi fiindcă ştie că plătim.
Deşi s-a convins că ł. nu era de-al lor, Loah i-a cerut comunităŃii
să plătească şi pentru el, era băiat sărac, orfan. Într-un târziu,
mătuşa pariziană i-a trimis banii, şi astfel ł. şi-a plătit datoria.
– Gestul rămâne! i-a spus Noah, în final. Tot îmi eşti dator!
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Însă l-a ajutat şi mai departe, după 1945, numindu-l la spitalul
din Sânicolaul Mare, şi mutându-l apoi, la cerere, dintr-un loc în
altul.

7.
În orăşelul de la graniŃa de vest, unde-l prinsese pacea,
ajunseseră, aduse de val, familii de basarabeni, unii din Chişinău,
alŃii din Tighina. Oricât se străduiau să imite graiul locului,
pronunŃia tărăgănată a bănăŃenilor, tot le ieşeau intonaŃii diferite,
tot mai scăpau câte-un „geamantan” ori „harbuz”, câte-o
„pestelcă” sau „povidlă”. Ulterior, ł. avea să adopte ca termeni
curenŃi, „aia”, „ăla”, „niŃel”, „niŃeluş”, din vorbirea muntenilor; în
combinaŃie cu accentul lui, aveau un efect aparte.
Într-o zi, la Sânicolau, a primit un telefon din Braşov, de la un
fost coleg de şcoală: citise în „Universul” un anunŃ care-l privea.
Hélène de V., mătuşa, care locuia acum la New York, îl căuta
prin Crucea Roşie internaŃională şi îşi dădea adresa pentru cazul
când nepotul mai era în viaŃă, rugându-l să-i scrie.
ł. i-a scris numaidecât o scrisoare lungă, şi după un timp tante
Hélène i-a răspuns. Avea de gând să-i trimită îmbrăcăminte şi-i
cerea adresa amănunŃită şi clară. Aproape de Crăciun, a primit un
geamantan mare, plin cu haine: un palton dintr-o splendidă stofă
gri, o şapcă, un sacou pepit, un pantalon maron bufant şi ciorapi
adecvaŃi, un costum gri cu vestă, cămaşă şi cravată, pantofi,
batiste, fulare...
Sânicolaul Mare era o poartă spre Apus, timp de câŃiva ani mai
continuase exodul, prin Jugoslavia şi Ungaria, către Austria,
Italia, FranŃa. Dar brusc, frontiera a fost ermetic închisă şi, din loc
în loc, pe linia de graniŃă, au apărut panouri mari cu portretul lui
Tito în uniformă de mareşal, în mână cu o secure picurând de
sânge, toate cu faŃa spre Jugoslavia.
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Treptat, situaŃia se schimbase. În întreprinderi, la fabricile de
mezeluri, la mori, la brutării, restaurante, cinematografe,
farmacii, se înlocuia conducerea cu cea muncitorească. Armata,
inclusiv trupele de grăniceri, era restructurată, ofiŃeri erau acum
gradaŃii inferiori, avansaŃi peste noapte.
Actele noi de identitate, emise de proaspăta miliŃie, semănau cu
„paspoartele” sovietice, purtând numere secrete, pentru o mai
uşoară identificare. Cu ajutorul buletinelor misterioase, populaŃia
era împărŃită în „categorii de încredere”. Se notau cu numere
speciale (neştiute decât de organe) diferitele grupuri, şi anume:
cetăŃenii loiali regimului, indiferenŃii (nenocivi) şi „duşmanii
poporului”, foştii moşieri şi familiile lor, burghezii, chiaburii,
foştii militari, jandarmii, funcŃionarii de rang înalt, procurorii,
judecătorii...
A luat fiinŃă „zona de frontieră” (idee sovietică), lată de peste
o sută de kilometri, şi „zona strictă”, de vreo zece-douăzeci de
kilometri, unde nu aveau voie să locuiască foştii proprietari de
moşii, chiaburii, politicienii de altădată, şi nici refugiaŃii din
Basarabia ori din Cadrilater, deoarece ocupantul îi considera
duşmani.
În zona de frontieră, nu aveau voie să trăiască decât „oameni de
nădejde”, iar graniŃa trebuia să fie zăvorâtă, încât nici un şoarece
să nu poată trece. Frontiera era arată şi grăpată cu grijă, pentru a
se descoperi eventuale urme de animale, de păsări sau de om.
MiliŃia era instalată, securitatea la fel, noul ei şef din oraş se
plimba mândru în uniformă kaki de căpitan, dar cu şapcă albastră.
În această atmosferă, tante Hélène continua să-i trimită scrisori
de la New York şi pachete cu haine. Nu peste mult, la organizaŃia
de bază din spital a fost ridicată problema legăturilor lui ł. cu
SUA, „duşmanul imperialist al popoarelor iubitoare de pace”.
Cam în acelaşi timp, fratele iubitei lui, elev în clasa a III-a de
liceu, şi-a atârnat într-o zi chiloŃii de sport sub portretul lui Stalin,
expus în clasă, în uniformă de generalissim.
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Profesorul a anunŃat direcŃia, s-a întrunit consiliul, iar indicaŃia
de la partid a fost „exmatriculat” din toate şcolile din Ńară. Cu
greu a scăpat „reacŃionarul”, la rugăminŃile şi insistenŃele surorii
lui, de o pedeapsă mai aspră.
ł. avea o relaŃie cu sora acelui elev, coresponda cu o Ńară
capitalistă şi primea colete chiar din metropola imperialismului
mondial. După un timp, a aflat că la Sfatul Popular se făceau
liste: zona de frontieră trebuia curăŃată de elementele
duşmănoase, ca şi de refugiaŃi.
Contabilul spitalului, căruia îi tratase soŃia, i-a spus în mare
secret că se ridicaseră în contra lui voci care-l defineau ca ostil
regimului, de vreme ce avea legături cu SUA, cea mai
imperialistă Ńară din lume, duşmanca democraŃiei populare
instalate în Răsăritul Europei de Marele Prieten al popoarelor. La
Comitetul de partid se primise o carte poştală, iscălită de doi
oameni de serviciu, care-l reclamau că primea din America
pachete cu material subversiv şi că-şi schimbase numele pentru a
lucra sub acoperire. ł. l-a dus pe contabil în camera lui şi i-a
arătat geamantanele: haine purtate, lenjerie, încălŃăminte. Totuşi,
a trebuit să dea o declaraŃie amănunŃită în legătură cu învinuirile
ce i se aduceau şi să-şi ia angajamentul că întrerupe orice legături
cu America. Norii i se adunau deasupra capului, tensiunea
creştea. Nu mijloacele de a sfârşi cu viaŃa i-au lipsit atunci, ci
tăria faptei. A dat fuga la Bucureşti, la minister: Loah l-a înscris
la un curs de specializare în capitală.
Astfel a reuşit să scape de deportarea care a urmat, când mii şi
mii de oameni din zona Banatului au fost smulşi noaptea din
casele lor şi duşi departe, în vagoane de vite, spre Bărăgan,
Siberia valahă.
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1.
În 1953, la început de martie, când Stalin şi-a dat decretul
morŃii, cei care tremurau aici de frica Amurului răsuflară. Dar
încă se mai acopereau cu certificate de naŃionalitate emise de
camerele de chibzuinŃă ale tribunalelor sectoarelor de verde,
galben, negru sau albastru din Bucureşti ori de autorităŃile din
diverse oraşe, şi cu fel de fel de adeverinŃe care asigurau că la 28
iunie 1940 îşi făcuseră datoria de refugiaŃi.
În lagărele din Siberia s-a petrecut în primăvara aceea un
fenomen ciudat: administraŃia a apărut înveşmântată în
uniformele armelor de origine, artilerie, intendenŃă, infanterie şi
altele, vestoane şi chipie vechi, naftalinizate prin dulapuri şi lăzi,
încât deŃinuŃii dintr-o colonie penitenciară din Novosibirsk s-au
pomenit peste noapte sub şefia unui amiral.
Astfel deghizaŃi, parcă nu mai erau aceia care le zvârleau
deŃinuŃilor în obraz: „Nu munca voastră ne trebuie, vă vrem
chinul...”. Mai tăcuŃi, mai puŃin vizibili, în uniforme demodate,
slăbiseră teroarea şi încercau să câştige bunăvoinŃă.
Schimbarea uniformelor era un gest simbolic, ca şi coborârea
sau înclinarea steagurilor. „Iată, nu sunt decât un biet amiral
eşuat, părea să spună cumplitul stăpân de ieri, şi pe mine m-a
adus valul, sunt o victimă şi eu.”
Cineva îşi amintea nu demult că la 28 iunie 1940, centrul
Chişinăului se umpluse de steaguri purpurii, şi se mira cine şi
cum izbutise să le pregătească sovieticilor manifestaŃia de bun
venit. De fapt, nimic nu se face prin surprindere, totul se
pregăteşte din timp, manifestaŃiile ca şi pedepsele. În 1944, când
au revenit în al doilea val, sovieticii au recoltat de la populaŃia
rămasă declaraŃii-plângeri legate de actele săvârşite de ofiŃerii şi
soldaŃii români. Mai târziu, fără a fi verificate, declaraŃiile au
constituit acte de acuzare şi au dus automat la pedepsirea celor
prinşi. Aşadar, şi invazia din ’40, la fel ca pedepsele din ’44,
fusese pregătită, cu liste negre şi steaguri roşii.
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Ce s-a întâmplat cu aceste steaguri, în vara lui 1941?
În vechime, stindardele învechite erau păstrate în biserici şi
scoase la aerisit din când în când, în zile de sărbătoare, purtate în
alaiul procesiunilor. ÎnălŃarea steagurilor, fie şi ieşite din uz,
însemna că sufletul se străduieşte să se ridice la cer.
Steagurile roşii din ’40, strânse la revenirea românilor, au fost
purtate din nou, dar nu în văzul lumii. Cineva, apreciindu-le
mătasea de bună calitate, le-a dat singura folosinŃă pe care
materialul o justifica: lenjerie intimă. Să devină simple lucruri,
dezbrăcate de puterile supranaturale, este pentru simboluri
suprema pedeapsă.
Şi la Bucureşti se putea vedea, prin anii ’50, ceva asemănător.
Pe cheiul DâmboviŃei, pe malul stâng, era un chioşc unde „se
primeau” sticle şi borcane goale. Răsărind din albul zăpezii,
pereŃii chioşcului îşi trădau originea: imense portrete staliniene
răsturnate. Acela care, după spusele unora, semăna cu un
lustragiu asirian, din cei ce trăiau văcsuind ghete şi cizme în
oraşele din Caucazia, zăcea în sfârşit cu susul în jos. Unii,
recunoscându-l, izbucneau în râs: chiar ajuns la pământ,
Generalissimul izbutea să dea o ultimă comandă.
*
...Puterea sinistrului senior fusese într-adevăr mare, momentul
când dispărea a fost pentru mulŃi o răscruce în viaŃă. Cei mai
tineri s-au decis să aibă copii, mai vârstnicii s-au gândit că vor
mai avea, poate, câŃiva ani liniştiŃi. Au ieşit din puşcării, cu dinŃii
lipsă, cenuşii şi cărunŃi, supravieŃuitorii, o parte din cei care
vorbiseră „contra” ori se asociaseră unor grupuri „ostile”. Au
început să apară şi unii întorşi din Siberia; veneau doar în vizită,
pentru că între timp îşi făcuseră acolo o viaŃă, familie, copii.
Plângeau fără oprire când revedeau oamenii şi locurile. Limbile
au început să se dezlege. Reuniunile basarabenilor în diverse
ocazii s-au înmulŃit.
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Fie înmormântare, fie onomastică, un stol de foste fete de liceu
era nelipsit la noi în casă; gălăgioase, cu glasuri tari, mereu
murmurătoare, însufleŃeau atmosfera recitând versuri din şcoală,
evocând personaje şi vremuri, cântând fragmente de melodii
ştiute de toŃi, mai puŃin de tinerii care nu le-apucaseră.
Pentru ł., acest cor antic de fete cărunte, care se strigau la masă
pe numele mic, era o ameninŃare continuă. Când voia să-şi
viziteze cunoştinŃele, se interesa în primul rând dacă erau invitate
şi ele. Trăia cu identitate dublă: basarabenii mai în vârstă îl ştiau
ca fiind din Tighina, restul lumii nu se-ntreba din ce loc este, doar
câŃiva îl credeau originar dintr-o comună de lângă Iaşi. Pericolul
ar fi apărut în clipa când s-ar fi întâlnit cele două identităŃi. Era
destul să se ivească o anumită conjunctură, de pildă o verificare
de acte, o discuŃie mai amănunŃită cu cineva interesat de biografia
lui, şi falsul putea fi descoperit. Ca să nu se mai teamă, ar fi
trebuit să moară toŃi cei care-l cunoşteau dinainte de război,
inclusiv el, ultimul care ştia.

2.
Şeful real în Vâlcea era Gigi CăpăŃână, secretarul de partid, de
meserie mecanic. Venea dimineaŃa la şase la termocentrală,
îmbrăca salopeta, îşi sufleca mânecile şi se ungea cu funingine pe
faŃă şi pe braŃe. Astfel deghizat, se prezenta pentru a primi
instrucŃiuni la secretarul organizaŃiei orăşeneşti, de meserie şofer.
Nici o hotărâre privind conducerea urbei nu putea fi luată înainte
de întoarcerea tovarăşului CăpăŃână de la organul superior.
Sosirea lui ł., necunoscut în oraş, cu numire de la minister, n-a
fost bine văzută de către cei obişnuiŃi să taie şi să spânzure în
zonă, unde toate posturile, de la îngrijitoare la directori, trebuiau
să le poarte girul.
A primit o cameră, cu balconaş la stradă. Se intra dintr-un
coridor lung, unde familiile vecine îşi instalaseră, unele lângă
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altele, aragaze, frigidere şi dulapuri de bucătărie. La capăt, era o
uşă spre spaŃiul mansardat al podului, cu duşumea de scânduri;
vara se făcea acolo spălătorie şi se uscau rufe. Pe fereastra
podului se vedea Oltul şerpuind la vale, iar dincolo de Olt, un sat
înconjurat de plopi.
De fapt, Loah ar fi vrut să-l numească director, deoarece
actualul era de mult în vizor ca incompetent şi afemeiat notoriu,
însă pentru aşa ceva nu mai era de-ajuns un dosar obişnuit. De-a
lungul mai multor luni de zile, se muncise la proiectul unuia de
zece ori mai voluminos: opt sau zece biografii, luate cu diferite
prilejuri pentru a fi confruntate, o puzderie de declaraŃii culese de
la locul naşterii, de la locurile de muncă ale părinŃilor şi ale altor
rude apropiate, de la şcoala primară, de la liceu, de la colegii de
clasă, de la cei care-l cunoscuseră pe respectivul în facultate; în
fine, erau chestionaŃi în acest sens şi cei în mijlocul cărora lucra
în prezent. Ultima hârtie era un referat general, făcut de şeful de
cadre, care confirma sau infirma propunerea de numire. În cele
din urmă, dosarul era trimis la organizaŃia de partid a Ministerului
şi la cea locală. Pentru toate aceste hârtii, munceau angajaŃi
speciali, de partid şi de securitate, călătorind pe cuprinsul patriei,
nu cumva să se strecoare în vreo funcŃie de conducere un fost
capitalist, un fost moşier sau vreun fiu ori nepot de „duşman al
poporului”.
ł. a dus o adevărată luptă să nu fie avansat, strădanie greu de
înŃeles pentru alŃii; pe de-o parte, era harnic, extrem de corect, pe
de alta, refuza categoric să urce în post. „Sunt o fire impulsivă”,
scria în cererea prin care solicita să nu fie numit într-un post mai
mare, „nu-mi pot stăpâni reacŃiile emoŃionale, ceea ce-mi crează
mari probleme în privinŃa inimii şi a tensiunii.”
– Nu te-nŃeleg, i-a spus unul, origine sănătoasă ai, bine văzut
eşti... Eu aş accepta pe loc, dar nu mă propune nimeni, am la
dosar un bunic emigrant în America înainte de primul război
mondial...
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Pe de altă parte, un ordin al Ministerului, apărut pe neaşteptate,
cerea verificarea actelor tuturor medicilor, pentru că fuseseră
descoperite numeroase diplome false.
Contra lui ł. au început să curgă anonimele: la Minister, la
cadre, la partid... Se cerea verificarea lui, se spunea că tolera
abuzuri, că trata bolnavii preferenŃial, că nu „lua atitudine”,
într-un cuvânt, era suspect. În sprijinul acuzaŃiilor, erau citate
numele unor martori, gata să le autentifice în faŃa comisiei.
În aceste împrejurări, o doamnă din Sighişoara i-a telefonat că
dorea neapărat să-l vadă. Îl ştia de la Costiujeni, şi chiar mai
dinainte, de pe vremea când erau amândoi foarte tineri. Ideea că
acea doamnă ar fi putut veni să-l vadă l-a speriat la culme.
Îşi Ńinea pozele părinŃilor în pod, ascunse sub grindă, între două
cuiburi de viespi, ca două mameloane triste. Între
mameloanele-cuiburi, stăteau ei: mama - tânără, tatăl - în
uniformă de ofiŃer. Nu era prima oară când trebuia să-i ucidă.
Întâi, îi împuşcase la o vânătoare, cu armă de împrumut, într-o
mirişte udă de brumă, în noiembrie 1941. Au mai fost şi altele,
dar ei nu mureau.
Într-o strachină de lut, i-a aprins cu chibritul; poza lui era mai
mare, însă ardea mai uşor, a ei, mai rezistentă, şiroia de lacrimi
negre. Dintr-unul din sânii de sus a ieşit o ultimă viespe şi l-a
înŃepat în deget. S-auzea râul jos pe pietre, soarele trosnea în
fereastra fără geam.
Când doamna din Sighişoara şi-a anunŃat sosirea, primul gând
al lui ł, după incinerarea părinŃilor în pod, a fost să se omoare. Şi
aşa situaŃia lui era destul de complicată, ea mai lipsea. Cu
procesul ei la Tribunalul Militar, condus în ‘41 de unchiul
Wladimir...
Şi-a luat haina de piele (deşi era vară), o valijoară cu strictul
necesar, şi s-a urcat în tren, spre Bucureşti. A doua zi, către seară,
când doamna, sosită, telefona la spital, cel pe care dorise să-l
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vadă era „plecat cu treburi urgente”, fără perspectiva revenirii
înainte de două-trei săptămâni.
Şi cât ar fi vrut ea să depene amintiri, faŃă-n faŃă, cîteva ceasuri,
vorbind ca pe vremuri. Poate s-ar fi sărutat, pe ambii obraji,
ruseşte, de trei ori:
– Ce mai ştii de Cutare?
– L-ai mai văzut pe X.?
CunoscuŃi, neamuri, colegi sau pur şi simplu personaje de vază
din fostul Ńinut.
– Şi tu cum o mai duci?
BineînŃeles, ea n-ar fi pomenit decât în treacăt, fără ranchiună,
despre suferinŃele îndurate, trecutul nu mai merita evocat în ce
avusese mai rău. La urma urmei nu era ł. de vină că unchiul lui
fusese magistrat militar. Dimpotrivă, era dornică să-l ierte, ahtiată
să stea de vorbă cu el, pentru că n-avea cu cine să-şi aducă aminte
de vremurile devenite între timp mai bune decât cele care au
urmat.
Dezamăgirea doamnei a fost mare. Oricât a încercat mai târziu
să dea de ł., a fost imposibil: se mutase din oraş. Era greu
pe-atunci să te faci nevăzut, şi totuşi el dispăruse.
La minister, Loah l-a primit cu întârziere, nu imediat ca de
obicei, şi l-a rugat să-l însoŃească la o plimbare pe jos. L-a privit
cu tristeŃe şi i-a mărturisit că nici el nu stătea prea bine; începea o
perioadă naŃionalistă, şi presimŃea că va fi tras pe linie moartă.
Spunea: „Simt cum îmi creşte dosarul”.
Totuşi, încă mai putea să-l mute, poate pe motive de sănătate,
surmenaj. Însă era greu, mai ales acum când se făceau verificări.
La Giurgiu, era o jumătate de normă, medic generalist; Loah îi
mai dădu o completare, în Bucureşti, la un Institut de cercetări
medicale, cu largi aplicaŃii, unde voia să se retragă şi el, când îl
vor fi mătrăşit de la minister. Îşi rezervase un post, ocupat
temporar de altcineva, prin delegaŃie.
– Să ştii că e ultimul lucru pe care pot să-l fac pentru tine, i-a
spus, abătut, vremea mea s-a dus.
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Într-adevăr, nu după mult timp, Loah a venit şi el la post, în
Institut. Modest şi răbdător, vesel, mereu cu o glumă pe buze,
încerca să-i facă să uite ce fusese înainte, şi reuşea. Porecla de
„majorul de marmură” i-a fost în privinŃa asta mană cerească.
După moartea lui Loah, toŃi colegii au spus că a fost un tip de
treabă, săritor şi atent, deloc îngâmfat, şi s-au arătat revoltaŃi de
nedreptatea destinului care-i făcuse figura, la petrecerea aceea
nenorocită.
ł. a mai gravitat un timp în jurul Fiicei, în cercuri din ce în ce
mai largi, până s-a rupt cu totul din raza ei.
Odată cu moartea Babei, totul părea încheiat.

3.
Era o agenduŃă cât un bilet de tramvai. La nevoie, ar fi putut fi
înghiŃită uşor, mâncată precum o carte tainică, şi dulce şi amară,
numai bună de ascuns în măruntaie.
ł. o cumpărase într-o zi de toamnă, când în aer plutea miros de
copii pregătindu-se de şcoală. În librăria strâmtă, agăŃată de
coasta dealului, la capătul unei uliŃe pietruite, câteva glasuri
subŃirele dar tari se înghesuiau să ceară caiete dictando. Când a
ajuns, zâmbind cu indulgenŃă, în dreptul tejghelei, a văzut-o din
primul moment şi s-a gândit „asta e”. A luat-o pe un preŃ de
nimic; de fapt, vânzătoarea nu ştia precis cât costă, n-o găsea în
factură, a vrut să i-o dea gratis, el i-a lăsat pe sticla tejghelei,
aburită de amprentele copiilor, o monedă.
De atunci, nu mai văzuse pe nicăieri ceva asemănător. Tot ce
voia să noteze abia depăşea zece cuvinte. (Să nu aibă nimic scris
era o măsură de igienă pe care o respectase multă vreme.) A
pus-o în buzunarul de la piept, şi uneori o pipăia cu vârfurile
degetelor. Nu notase decât cuvinte disparate, cu un scris infantil,
mult înclinat spre dreapta, în rubricile anumitor zile, un fel de
memento.
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De fapt, zilele nu mai corespundeau, totul era anacronic încă de
când o cumpărase. Vânzătoarea îl avertizase că agenda era veche,
din anul trecut, dar el, chiar de a doua zi, a început să noteze
într-o grilă de timp inexistent.
În dreptul unor cuvinte erau trecute cifre; semnificaŃia nu era
uşor de ghicit. Însemnările erau ciudate, de pildă, în rubrica lui 4
octombrie era scris „iepure 41”, iar pe 7 septembrie, „rană 44”.
Prima părea o indicaŃie culinară, amintind, poate, o poftă
îndelung stăpânită, amânată mereu şi satisfăcută printr-o
întâmplare norocoasă.
A doua aducea cu însemnarea unui accident, pe care căuta să
nu-l uite ca nu cumva să se repete („Să-Ńi fie de învăŃătură!”) Sau
o fi fost o altfel de rană, o deziluzie, o jignire, o umilinŃă?
Şi, la urma urmei, la ce-i trebuia să Ńină o agendă, pe deasupra
şi expirată, dacă nu avea de notat decât nişte cuvinte singuratice?
Iar dacă toate erau atât de importante pentru el, faptul că
mâncase iepure ori se tăiase la deget, de ce nu-şi luase o agendă
ca lumea, să noteze pe larg, ci preferase una care putea fi ascunsă
în gură şi înghiŃită dacă împrejurările o cereau?
Oricum, curioşii ar fi fost surprinşi să afle că agenda cât un bilet
de tramvai conŃinea, în însemnări de câte un cuvânt, întreaga
biografie a posesorului. „Maria”, în dreptul datei de 15 august,
amintea ziua când, copil, fusese călcat în picioare de mulŃime la
procesiunea sfintei icoane; „autobuz”, în rubrica lui 28 iunie,
consemna momentul când o luase spre Costiujeni în loc să fugă la
gară; „iepure” conŃinea, concentrată la culme, vânătoarea din
toamna lui ’41, când i se schimbase soarta, fiind salvat de la o
posibilă condamnare la moarte.
Cuvintele, aparent inofensive, ar fi avut alte sensuri pentru
cineva din afară. Nimeni nu le-ar fi putut citi aşa cum le vedea el,
pictograme înconjurate de imagini care nu-i apăreau decât lui,
fără posibilităŃi de transfer în gândul altei persoane: aerul viu,
limpede, din dimineaŃa de iunie când sosise de la Cetatea Albă,
încă ameŃit de Şabag... Iarba zaharisită de brumă, mirosul de
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slănină arsă, foamea ascuŃită din dimineaŃa vânătorii... Şi multe
altele, imposibil de tradus în vorbe, parfumul violent al
războiului, praf de puşcă, moloz şi sânge...
În ultima vreme, mai adăugase ceva: începuse să-şi noteze
datele la care mureau cei care-l cunoscuseră în etape anterioare.
Cu alte cuvinte, aşa cum odinioară se făceau însemnări pe
Biblia de familie, evenimente importante, naşteri, decese, nunŃi,
el îşi scria în carneŃelul comestibil ce considera demn şi necesar
de Ńinut minte, în ultimul timp singurele vrednice de interes fiind
decesele.

4.
„Să fie conduşi la trenuri cu flori!” suna consemnul venit de
sus, de la partid. Era către sfârşitul anilor ’50, şi trupele sovietice,
petrecute cu maximă politeŃe, plecau. Terenul rămânea cu
amprente adânci, ca atunci când se retrage marea. Odată cu acest
eveniment, aproape monden şi cu siguranŃă cosmic, a început cea
mai crudă, cea mai siberiană represiune: împotriva spiritului pur
şi simplu.
Să fi fost preŃul cerut şi plătit (ori plătit fără să fi fost cerut)
pentru plecarea armatelor? PMR se dovedise destul de supus
încât să contribuie la înăbuşirea revoltei din Ungaria, mai trebuia
să se arate la fel de ferm şi în privinŃa propriilor disidenŃi? Dar de
unde să-i fi luat? OpozanŃii politici de seamă fuseseră anihilaŃi
fizic, orice tresărire era sugrumată în faşă, şantierul Canalului şi
puşcăriile gemeau.
Dacă nu mai existau, oponenŃii trebuiau inventaŃi. BăieŃi de
liceu erau osândiŃi la câte 15 ani muncă silnică pentru citire de
versuri satirice, intelectualii erau condamnaŃi la ani de temniŃă
pentru „discuŃii duşmănoase” şi lecturi prohibite... Bătălia se
dădea împotriva minŃii, în toate formele ei: erudiŃie, talent,
creaŃie. Vorbitorii Siberiei nu mai erau aici, şi totuşi ea continua
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în absenŃă. Cei mai nevinovaŃi, mai puri dintre osândiŃii regimului
au fost martirizaŃi abia acum, după plecarea ei, pentru ce
gândeau, pentru ce credeau ori imaginau. Cu alte cuvinte,
teroarea continua, cu războiul împotriva gândurilor.
Întrucât gândurile nu se vedeau ca să le poată lovi cu ciocanele,
cu pumnii şi răngile, erau chinuite trupurile, considerate, conform
bunului principiu materialist, nu numai sediile ci şi matricea
născătoare a duşmanilor nevăzuŃi. La procese erau aduse, ca
probe incriminatorii, cărŃi.
După cum spunea cineva, acum nu mai exista nici „justificarea”
prin necesitatea terorii politice, întrucât cei care voiseră puterea o
aveau. Cu toate astea, în autentic spirit siberian, vânătoarea
continua, cu sprijinul unei părŃi din populaŃie, armata
colaboratorilor benevoli, aşa-numitele surse, răspândiŃi
pretutindeni, încât, de la creşă la Mitropolie, nu exista loc unde să
nu fie spioni.
Valul de noi arestări după tipicul siberian începuse încă din
vara lui 1958: pe 4 august, noaptea, după o năvălire în forŃă şi
percheziŃie lungă, şase inşi cu automatele de gât l-au ridicat din
locuinŃa lui pe un poet mistic, şi l-au dus, Ńinându-l ca pe
criminali de braŃe, în arest.
Anexate la dosar, poeziile lui erau materiale probatorii, care
dovedeau că „desfăşurase o activitate duşmănoasă împotriva
regimului democrat-popular”, că „propăvăduise prin viu grai
schimbarea ordinei democratice de guvernământ”, ceea ce se
pedepsea conform articolului 209 din Codul Penal. La proces,
rechizitoriul îl prezenta drept „cunoscut ca element duşmănos al
clasei muncitoare din URSS prin scrierile sale din perioada celui
de al doilea război mondial, în versurile sale elogiind războiul
criminal dus împotriva URSS”.
Invers decât ar fi fost normal, pedeapsa era dinainte stabilită, se
căutau doar faptele necesare condamnării, iar faptele poetului
erau chiar versurile lui. Cum nu părea totuşi de-ajuns, i s-a
adăugat şi ceva potrivit cu alt alineat din acelaşi articol de cod
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penal: participarea la „un grup contrarevoluŃionar”, ceea ce
însemna trădare, pedepsită cu ani de temniŃă grea.

5.
Dinspre Biroul Politic al C. C. Al P.M.R., de sub masca puterii
emana neîntrerupt o puternică frică.
Era perioada când bântuiau „roiuri de muşte sârbeşti,
columbace”, în variantă nouă, ieşite din deviaŃia jugoslavă; nu
mai pişcau vite ci creiere. Şi, culmea, nu prindeau numai la
nemembri, fiinŃe inferioare, ci şi la membri de partid, societatea
fiind atunci definitiv scindată în aceste două clase, între care nu
exista osmoză.
Trebuia o purificare urgentă, cu vigilenŃă maximă, întrucât, iată,
până şi membrii aveau momente de slăbiciune, când „voinŃa
comunistului nu era suficient de puternică pentru a împiedica o
nemulŃumire.”
Viermele din cuget se îngrăşa cu zvonuri, iar zvonurile colcăiau
peste tot, în orice casă putea exista vreo muieruşcă mic-burgheză,
vreo mătuşă, vreo soacră, care să asculte radio Londra sau Vocea
Americii, şi să le răspândească până şi în cugetul membrilor, şi ei
uneori mic-burghezi. Iar de la zvonuri, oamenii începeau să facă
legături sau filozofie, ceea ce nu era de dorit.
Se mai temea Biroul Politic de ceva, şi anume de cuvinte.
Formularea lozincilor devenise problemă de stat. Existau lozinci
juste şi lozinci greşite, suflate de duşman, inspirate de influenŃe
străine. Existau discursuri vechi, formule nesănătoase folosite la
mitinguri, forme de adresare otrăvite; în ultimă instanŃă, în lipsa
oricărui miez, totul se reducea la o chestiune de formă.
Aşadar, după opinia conducerii, totul trebuia reformulat, pentru
că limba însăşi era trădătoare. Lozincile, ca să nu mai apară
greşeli, erau discutate şi aprobate în şedinŃa Secretariatului C.C.,
iar limba română urma să fie revizuită în ansamblu, printr-o
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directivă, deoarece era „pocită cu tot felul de franŃuzisme şi
latinisme”. CurăŃirea limbii nu putea fi întreprinsă fără ajutorul
filologilor sovietici: legea după care s-au orientat ei era valabilă şi
pentru noi.
În fine, le era o frică teribilă, permanentă, de tot ce însemna
religie. Organele ar fi trecut la extirpare, dar simŃind că n-ar fi
fost prudent, o lăsaseră pentru mai târziu. Din raŃiuni politice,
interveneau totuşi acolo unde cineva, din exces de zel, se
năpustea asupra obiectelor de cult, scotea icoanele din şcoli ori
sfărma crucile, insultând preoŃii şi pretinzând că adevăraŃii sfinŃi
sunt Lenin şi Stalin: „nu era momentul”. Astfel, se putea vedea
uneori tabloul paradoxal al vreunui şef local de partid
străduindu-se să cimenteze la loc o cruce vandalizată.
În martie 1950, Secretariatul C.C. se arăta neliniştit în preajma
sărbătorilor de Paşti, eveniment rezonând până-n adâncul
sufletelor, unde nici o directivă nu avea acces. Tot pe atunci, îl
îngrijora apropierea unei eclipse de lună, în vederea căreia ordona
măsuri preventive: momentul putea fi folosit de „unii”. Dar cum
să previi o eclipsă de lună?
*
În vara lui 1941, fluxul armatelor române, ocupând
Rostovul-pe-Don, îi desŃinase dintr-un lagăr pe Nicolae,
mitropolitul de Rostov, în vârstă de 80 de ani, şi pe duhovnicul
lui, Ivan Culighin. În toamna anului 1943, refluxul aceloraşi
armate i-a adus pe amândoi dincoace de Prut, la mănăstirea
Cernica, lângă Bucureşti, unde mitropolitul şi-a dat obştescul
sfârşit.
Ivan Culighin, păr lung, barbă roşie, rasă cafenie, părea descins
din Dostoievski, şi chiar provenea de la mănăstirea desfiinŃată, de
la nord de Moscova, Optina, care, se spune, ar fi slujit ca model
pentru locul similar din „FraŃii Karamazov”.
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De la Cernica, Ivan a găsit curând drumul mănăstirii Antim,
unde era adorată o icoană adusă de la muntele Athos, „Rugul
Aprins”. Şi el adusese o icoană asemănătoare, „Rugul Aprins al
Maicii Domnului”, înfăŃişând-o pe Fecioară deasupra flăcărilor,
întrupare a Logosului divin.
Pelerinul rus, numit de cei de la Antim „Ivan Strannik”, Ioan cel
Străin, a devenit un îndrumător, un mentor spiritual. AsociaŃia
(spionată, printre alŃii, de un preot care asculta pe la uşi de
mănăstire) avea un singur scop: cultivarea Rugăciunii inimii cu
mintea-n ea coborâtă, şi îşi propusese, încă de la întemeiere, în
august 1943, la CernăuŃi, răspândirea ortodoxiei. Ideea era,
aşadar, mai veche, dar abia după sosirea pelerinului rus rostul i se
adâncise, cu accent pe iniŃiere întru convorbirea cu Dumnezeu.
Nu peste mult, reunirea tăcută în Duh a credincioşilor de la
Antim avea să devină în ochii autorităŃilor o „organizaŃie
clandestină, desfăşurând activităŃi ostile ordinii sociale a
statului”, iar întâlnirile lor literare - nişte întruniri, de asemeni
clandestine, unde „erau purtate discuŃii duşmănoase” şi „erau
citite lucrări ce nu se publică”, adică ascunse de vigilenŃa
cenzurii.
Ivan Culighin povestea uneori despre teroarea spirituală din
Rusia Sovietică şi le spunea celor din jur să se grăbească să-i
pună întrebările, căci nu peste mult timp „va fi luat şi dus
departe”. Într-adevăr, părintele pelerin a fost ridicat la începutul
lui 1947, dus în faŃa unei CurŃi militare sovietice sub acuzaŃia de
„fugă din Ńară în tovărăşia inamicului”, şi exilat în Siberia, unde a
şi murit ca martir.
După mai bine de zece ani, poetul mistic, participant şi el la
întrunirile „Rugului Aprins” a fost arestat, în biblioteca lui, între
1 şi 2 noaptea, în timp ce lucra la o parafrază românească, scrisă
printre rânduri pe o carte de Swedenborg; securistul arestant a
înregistrat-o laolaltă cu celelalte corpuri delicte. Încă stupefiat de
ce i se întâmpla, poetul a ajuns, după un proces cu uşile închise,
la Aiud.
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Dar ce nu se putea întâlni în închisorile pline de pe întinsul
patriei? Un tânăr era închis pentru că se spovedise unui anumit
preot, ulterior arestat; altcineva - pentru că povestise unor prieteni
ce a văzut cu ochii lui într-un sat basarabean; un tânăr pianist
fusese „turnat” ca „duşman” de o iubită geloasă. Un călugăr
basarabean era condamnat pentru a fi avut vedenii.
Altcineva făcea puşcărie pentru hohote false de râs la şedinŃe.
Altul, pentru simplul fapt că asistase întâmplător la o lectură. Un
fost comunist fusese osândit la muncă silnică pe viaŃă pentru
scrierea unui roman alegoric, descoperit de securitate în urma
unei delaŃiuni, cu toate că autorul îl îngropase în pivniŃă sub
movila de cartofi. Un astronom ispăşea prin douăzeci de ani de
temniŃă crima de a fi emis o teorie conform căreia ar exista în
Univers inteligenŃe superioare, lucru pe care-l dovedea prin
calculul probabilităŃilor.
Se găseau între ziduri: un mare logician al matematicii, un
teolog numit de Patriarhia din Constantinopol Arhon Dikeofilax,
Mare păzitor al Dreptei CredinŃe, filozofi, scriitori, avocaŃi,
militari, preoŃi de toate riturile, încât un scriitor evreu dornic să se
creştineze a primit un botez plural, ecumenic, oficiat prin
stropirea pe creştet cu o cană de apă viermănoasă.
DiscuŃiile pândite prin vizetă sclipeau de erudiŃie, lămureau
dificultăŃi ale limbii franceze, enumerau numele celor nouă muze
şi cele nouă ceruri.

6.
Intrând în curtea pietruită a Fortului Jilava, un condamnat a
văzut douăzeci de paznici, aşezaŃi pe două rânduri faŃă-n faŃă,
rânjind, cu vârfurile bâtelor ridicate, atingându-se într-un fel de
boltă gotică. Pe sub ogive a fost mânat un convoi în lanŃuri, şi
catedrala de bâte s-a năruit peste creştetele rase; deŃinuŃii
alergând cu capetele ascunse la piept se prăbuşeau în genunchi, se
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ridicau şi cădeau iar; astfel, cei de la celula 0, condamnaŃii la
moarte, erau făcuŃi chisăliŃă înainte de sosirea răspunsului la
cererile de graŃiere.
Arta martirizării îşi depăşea uneori tradiŃia; se spune că, după ce
a citit „Amintirile din Casa MorŃilor”, cineva dintre cei ieşiŃi din
puşcăriile noastre ar fi exclamat: „Apă de trandafiri!”
Chinul începea cu izul de mort din aerul greu, prin care
gardienii treceau parfumaŃi, lăsând dâre de odicolon. Râsul nu era
permis, arestatul trebuind să-şi exteriorizeze permanent conştiinŃa
vinovăŃiei, şi orice abatere, fie şi minoră, era pedepsită hiperbolic.
PercheziŃia Ńintea ascunzişurile corporale, scorburile, peşterile
şi tunelurile din trup. În general, era o tăcere de cavou. Când
necesitatea unei înfăŃişări la tribunal sau alte mişcări inevitabile îi
obligau pe şefi să transporte vreun deŃinut, acesta, lipit cu sufletul
de aerul de-afară, se-mbăta de larma străzii, de glasuri, de
murmurul oraşului, împestriŃat cu înjurături şi râsete, ca să intre
iar după scurt timp în tăcerea silită, în spaŃiul strâmt unde paşii
aveau număr şi nimeni n-avea voie să-şi rezeme spinarea.
La Jilava, în subteranele fortului, celulele de pedeapsă,
scufundate mormântal la câŃiva metri, erau firide înguste de trei
paşi, cu pereŃii uzi şi covor de mătasea-broaştei, dedesubt cu
şerpuiri, pe care călcăturile le făceau să trosnească: nici măcar
libărci, păianjeni ori muşte, ci făpturi nevăzute, informe,
problematice precum visele, singura lor realitate fiind pocnetul
craniilor.
Anchetatorii (mulŃi tineri!) cunoşteau la perfecŃie (când şi unde
le-nvăŃaseră?) efectele unei lovituri peste gât cu muchia palmei,
ale bătăii la tălpi şi la testicule, ale spânzurării cu capul în jos.
Ale înfometării prin reducerea până la anulare a porŃiei şi aşa
sărace. Ale lipsei de somn, prin obligaŃia de a sta şi noaptea cu
ochii deschişi. Ale frigului, în special când de pe grătarul patului
se scotea salteaua, încât trupul se frigea la gerul emanat din
ciment. Ale singurătăŃii: după doi ani de izolare în celulă, omul
ajungea să-şi ceară iertare că s-a născut.
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În acest iad al pedepselor, cu sabia gata să cadă peste creştetul
oricui, a fost dus poetul mistic. TemniŃa grea, conform legii,
însemna: la început, în celulă individuală, singur, ziua şi noaptea,
timp de opt luni. După aceea, ziua - la muncă în comun, „sub
regimul tăcerii”, iar noaptea, la „separaŃiune celulară”, cu lanŃuri
la mâini şi la picioare. Hrana zilnică, în temniŃa de la Aiud, era:
50 de grame de pâine şi 250 de grame de arpacaş.
Unii cedau, alŃii trădau pentru pâine în plus; erau şi din cei
cărora nici un chin nu le-a putut frânge sabia interioară.
Un preot tuberculos, care căpătase aprobare să tuşească, s-a
folosit de singurul lucru pe care-l avea, boala, pentru a face auzită
prin semnale Morse o rugăciune tuşită, murind la sfârşit de
hemoptizie.
Un alt condamnat, izolat într-o celulă, profita de cele câteva
secunde dintre inspecŃiile prin vizetă pentru a se urca pe scaun ca
să zărească vârfurile vârfurilor unui şir de plopi.
S-au scris poezii, s-au compus cântece, a înflorit cultura de
puşcărie. Nu numai că se scriau în gând volume întregi, dar cei
închişi descoperiseră exaltarea, uitarea de sine a creaŃiei, atingând
uneori, dincolo de recluziune, tortură, chinuri, paradoxala
libertate de închisoare, pe care nimeni nu le-o mai putea lua.
Întrebat cum a fost, un preot a răspuns că lui i-a plăcut, pentru
că aproape nimic nu-l distrăgea de la Dumnezeu; dacă voiau să
afle despre suferinŃe, trebuia să se adreseze altcuiva, el nu putea
spune că a suferit.
Ieşit din puşcărie, poetul „Rugului Aprins” a povestit că în timp
ce zăcea ca mort în patul suprapus, o dată pe zi îşi rezerva
plăcerea de a merge în vizită la fiica lui. Nu bătea la uşă, doar
făcea să sune clopoŃelul agăŃat în balcon, apoi intra şi se închina
la o icoană mare. Descoperise secretul desprinderii de trupul
greu, şi, purtat de celălalt corp, luminosul, astralul, circula liber,
nemuritor.
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Sfredelind adânc, bolşevismul a ajuns să descopere o noŃiune
nouă: omul ca dăunător. Orice miliŃian, extinzându-şi uniforma
până-n pupile, era în stare să distingă de departe un „dăunător”
autentic, periculos pentru disciplina gândurilor, pentru sănătatea
politică a celor lămuriŃi. Nimic liber era deviza. Nihil libere.
Libere respirare era un delict. S-a făcut într-adevăr totul, s-a
lucrat adânc, dincolo de carne, la marginile duhului, cu scopul de
a trece să calce pe vise, să mărşăluiască pe gânduri.
Amurienii de DâmboviŃa au făcut mult în sensul ăsta, dar n-au
izbutit până la capăt. Un om nu poate fi integral demolat. Aşa s-a
ajuns la ideea demolării oraşului. Instrumentarul de tortură, mărit
la scară ca pentru giganŃi, penduluri cu bile de ciment legănate să
izbească, dinŃi de oŃel gata să muşte, tăişuri, cleşti şi foarfeci, a
fost aşezat în front, sub comandă. Şi astfel a început, prin anii
’80, lupta ideologiei cu pereŃii. Într-o criză de furie neputincioasă,
a fost distrus în mare parte vechiul oraş, unde nici o casă nu
semăna cu alta. L-au dărâmat fiindcă era liber, pentru că avea
curŃi, grădini, cotloane, ascunzişuri, iar locuitorul ar fi fost în
stare să-şi închipuie ceva ideologic greşit, şi anume că este de
sine stătător, că de el şi numai de el ar Ńine dacă să făptuiască sau
nu, dacă să doarmă ori să se scoale, dacă să trăiască ori să moară.
După ce i-a exterminat pe toŃi care prin origine şi fapte
reprezentau un pericol, regimul a trecut la asaltul împotriva
minŃii. Când şi-a dat seama că loviturile de berbece nu răzbeau
suficient de adânc în interiorul arcei craniene, s-a răzbunat pe
oraş, atacându-l la propriu, cu tot arsenalul.
Civil, pentru că în cuprinsul aceleiaşi cetăŃi, era straniu,
înfricoşător războiul dintre ideologie şi zidiri. Buldozerele roşii
au izbit clădiri irepetabile, au spart biserici ireversibile, au
defrişat grădini. Aveau, desigur, de luptat cu pătrunjelul filozofic
şi menta, cu pietrele inegale care trezesc amintiri.
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1.
Nimeni nu se naşte liber ci devine. Omul se naşte legat şi
urlând, dar de sus îl adulmecă libertatea. Liber îl pot face doar
legile din afara lumii, PreŃioasele Divine, ale căror umbre răsar în
trup când intră-n eclipsă cu Dumnezeu.
Şi ce legi simple şi uşor de Ńinut minte: să nu ucizi, să nu furi,
să nu minŃi. Legea nu este expresia voinŃei generale, ci reflecŃia
lui Dumnezeu în tulburea noastră oglindă. În El este centrul de
greutate. Când cauŃi să te faci tu buricul lumii, e ca şi cum Ńi-ai
priponi toate planetele, Uranus, Neptun, Pluton, ghiulele la
glezne. Cum să te mai ridici? Atunci, ultima mişcare ar fi să te
pui cu ceafa sub marele cuŃit, într-un Paris purpuriu parfumat cu
sânge, ori cu tâmpla lipită de Ńeava pistolului într-un transiberian
mirosind a gheŃuri veşnice.
O gigantică experienŃă colectivă s-a străduit să arate că sufletul
nu există. Pentru asta tot aparatul represiv, chinurile şi suferinŃa:
să arate că nu eşti decât un boŃ de carne. Te crezi liber, dar nu
eşti. De fapt Ńi-e foame, sete, frig, somn, frică, şi cineva, dacă
vrea, poate să te facă să-Ńi fie toate astea din belşug.
Foamea, setea, frica, frigul, din reacŃii fiziologice cu impact în
creier, pot deveni istorice, cu ample rezonanŃe în spaŃiu şi timp.
ConsecinŃa este că-şi părăsesc sediile fireşti ca să se-ncuibe în
cranii.
Dar nu contează ce Ńi se-ntâmplă, important e cum înduri.
Nici eu n-am avut puterea să ies de sub burta vremurilor. Să mă
umplu de energia esenŃei umane eliberate! Nu atât faptul că
se-ntâmplau lucruri rele (se vor întâmpla oriunde şi întotdeauna),
ci dependenŃa mea de timpuri mă durea: nu existam în sine,
autocefală, ci în voia valurilor cu sufletul, gata să pier dintr-o
clipă-n alta, la un cuvânt, la un gest, la o privire.
N-am avut putere să mă ridic din genunchi.
Să strig: „Nu depind!”
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Uneori, mă gândeam: în clipa asta, există undeva în pământ o
apă încă necursă; în norii care se văd pe cer e sângele meu de
mâine, deocamdată liniştit. Dar nu va trece mult şi se va
îmbolnăvi în mine, îmi va hrăni frica, îndoiala, tristeŃile şi mai
ales neputinŃa. Şi îmi venea să mă rog ca, oriunde s-ar afla, în cer
sau în pământ, sângele să mi se oprească.

2.
– Bine era când îl luau acolo şi-l puneau la presat, să verse tot!
Ridicând-o mai sus de cap ca să-i dea forŃă, directorul Institutului
bătea cu palma-n birou, parcă ar fi spus: aici, chiar aici am să-l
strivesc pe nenorocit, cu mâna mea. Loviturile în biroul de lemn
simbolizau aplicarea bătăii peste capul îndărătnic, din care
pumnii, bine plasaŃi la fălci, la tâmple, în moalele Ńestei, aveau să
scoată mărturisirea.
Încăperea lucea în culori calde, de parcă tot luxul posibil în
clădire se concentrase în draperiile de pluş, în fotoliile de piele, în
mochetă şi în tabloul în ulei, vernisat de vechime (nu se mai
distingea ce reprezintă, doar faptul că e un tablou). Într-o vază de
sticlă colorată vesel, se fanau câteva garoafe, încăperea mirosea a
ceară de podele şi a colonie, însă accesul de furie îl făcuse pe
director să lase ape-ape. Deşi nu bătuse cu adevărat, din pielea lui
răsărise sudoare cât pentru o lungă anchetă reală.
Evident, directorul regreta vremea când avea posibilitatea să
pună oameni la presat, când treaba asta, pe nedrept ascunsă de
ochii lumii, era considerată benefică atât pentru societatea
purificată, cât şi pentru omul însuşi, intoxicat de păcate sociale.
Capriciile soartei, poate şi ale istoriei, îl aduseseră pe scaunul de
director al Institutului. N-avea la bază decât o şcoală tehnică de
agronomie, terminată înainte de termen, cum se obişnuia
pe-atunci, când normele erau depăşite, când totul creştea într-un
an cât în doi, în cinci cât în zece, şi numai pruncii, cei mai
retrograzi dintre ei, se încăpăŃânau să fie gata abia în nouă luni.
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După şcoală, a fost trimis la Ńară, cu colectivizarea. Apoi, deşi
umbla în civil, a urcat pe scara posturilor în uniformă, cu diverse
grade şi stele.
Furia de-acum îi fusese stârnită de o funcŃionară, Elena, care
venise plânsă, dar şi indignată, că fotografia ei nu era niciodată la
panoul de onoare. În câteva fraze întrerupte, încercase să-i spună
că lucra în Institut de la înfiinŃare, că-şi pusese sufletul, şi nu
înŃelegea: de ce pozele altora erau la loc de cinste, şi a ei nu?
Cum se ştia că Institutul era un cimitir al elefanŃilor, unde intrau
la loc liniştit rude, prieteni, cunoştinŃe, fie în primii ani, fie către
finele carierei, directorului îi sărise Ńandăra, îşi pierduse controlul.
Nu dibuia ce hram purta Elena. Niciodată nu poŃi şti exact cu cine
ai de-a face, s-ar fi putut trezi cu un telefon cine ştie de unde şi cu
o săpuneală zdravănă, căci această funcŃionară ştearsă nu era
exclus să aibă pe cineva unde nici nu gândeai, altfel n-ar fi ajuns
în postul ăsta, în Capitală. Iar el, neglijent, nu se informase la
timp. Nici să-i pună acum poza la panou nu putea; de altfel, exista
un număr fix de locuri, ar fi însemnat să-l scoată pe unul din cei
deja afişaŃi. Aşa ajunsese să se înfurie la culme şi să bată-n birou,
cu sincer necaz că nu mai putea s-o facă altfel. Cu adevărat,
timpurile se stricau, şi oamenii la fel.
Peste vreo două zile, portarul a descoperit că de la panou lipsea
fotografia tovarăşului ł.: dispăruse, nu se ştie cum. Poate o furase
cineva? Dar cine şi de ce? Să fi fost o glumă sau o răzbunare?
Poate chiar a Elenei, care o fi vrut să demonstreze că se putea
găsi şi pentru ea un loc? Interogată, Elena a negat vehement şi a
plâns din nou; de altfel, ea nici nu fusese în Institut, lipsise câteva
zile pe caz de boală.
Cum s-apropia sfârşitul de an şi panoul urma să fie împrospătat,
locul a rămas gol. Cei care treceau prin hol uitându-se automat la
pereŃi au admirat nu atât fotografiile prezente, cât pe aceea lipsă,
care rupea monotonia prin absenŃă. Rugat să aducă altă
fotografie, ł. s-a înroşit şi s-a scuzat: nu mai avea, era ultima.
Avea oroare de mersul la fotograf, de aranjamentele de-acolo, de
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lumina tare pusă-n ochi, de bâzâitul aparatului. N-avea idee cine-i
luase poza, dar nu credea că vreun coleg ar fi fost capabil.
*
Cu unele excepŃii, zilele lui s-ar fi putut concentra în una
singură, mereu aceeaşi. La trezire, ochii, dezbrăcându-se de
pleoape, i se lipeau automat de lumina palidă. Camera, un hol,
n-avea ferestre, doar geamul de la intrare, în unele zile cenuşiu, în
altele albindu-se violent, dar numai într-un colŃ unde sticla, lovită
mereu în acelaşi loc de-o rază, plesnise ca izbită cu pumnul.
„Încă o zi, gândea ł. iată încă o zi!” Ca şi cum le-ar fi numărat.
Îşi sălta capul de pe pernă şi se uita la adâncitura lăsată: era
mulajul lui şi ar fi trebuit să-i semene. Dar nu se vedea decât
forma generică, ce-i drept caldă, a unui cap omenesc. Se uita în
jur: pereŃi indiferenŃi şi urme de cuie. Unul singur, valid, stăruia
să i se atârne ceva de susŃinut, o poză dintr-o revistă, o fotografie
cu munŃi fără nume, cu animale care l-au citit pe La Fontaine, cu
păduri convenŃionale. Ori vreo copertă colorată cu femeia în sine,
perechea mulajului din pernă, femela STAS a timpului prezent.
Dacă atunci l-ar fi întrebat cineva ce gândeşte, n-ar fi ştiut, erau
gânduri semi-conştiente, nu le reŃinea, veneau şi treceau, o
fulgerare, ca şi izbitura soarelui în geamul de la uşă. În fond, nu
era treaba lui să agaŃe ceva în cuiul din perete. La fel de bine ar fi
putut dormi şi-n altă parte, între alte ziduri, fără vreun merit în
afară de acela că stăteau temporar între el şi noapte, îndeplinind o
misiune ambiguă: protecŃie în schimbul libertăŃii.
Se ridica, se aşeza pe marginea patului şi lăsa capul în piept
ascultând; în camera de-alături, gazdele se treziseră, vorbeau cu
glas scăzut, nu auzea ce anume, înŃelegea doar că vorbeau, adică
emiteau sunete ajutându-se, ca şi clopotele, de limbi şi de guri.
Era cineva dincolo, avea ceva de zis, cu speranŃa că va fi cine să-l
asculte. Auzea apoi zgomot de paşi şi lovituri uşoare în perete;
deşi nu-l vizau, îi povesteau mai mult decât glasurile despre cei
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care trăiau de partea cealaltă a zidului. Zgomotele erau o carte
deschisă, le urmărea un timp, apoi se ridica şi pornea spre uşa
care dădea în culoarul de la baie.
Se grăbea să-şi examineze limba în oglinda atârnată de
încuietoarea ferestrei, îşi pipăia obrajii, bătându-i uşor cu
degetele. Arunca o privire pe geam. Fereastra dădea în curticica
din spate, un loc de care nimeni nu se interesa. Dincolo, era o
curte de biserică, se vedeau din ea doar vârfurile copacilor,
clătinându-se în zile vântoase ori torcând sclipitor în lumină.
Gazda-i adusese între timp ceaiul şi felia de pâine cu ceva, şi le
pusese pe masă, sub poza decupată care atârna strâmb în cui:
femeia STAS nimerise până la urmă locul potrivit. În timp, unele
detalii se mai schimbau.
Acum, în noua locuinŃă, uşa cu geam dădea în camera gazdelor,
şi ei îşi aruncau din când în când ochii prin perdeaua subŃire să
vadă ce face chiriaşul, s-a trezit ori mai doarme, stă în pat ori s-a
sculat. După un timp, ł. reuşise să descopere unghiul mort al
camerei şi se aşeza în el ca să-şi schimbe hainele. Cu vremea îşi
potrivise mişcările încât să pice pe momentele lor de neatenŃie,
cucerindu-şi intimitatea. În fine, pe sub nasul lor, trecea şi ieşea
în stradă. SenzaŃia de libertate dura cât drumul de la o uşă la alta.
Fie plecând, fie venind de la serviciu pe la patru şi jumătate, se
simŃea jenat pentru că trebuia să le traverseze camera. A lui era
fosta „cameră bună”, unde-şi Ńineau mobila de zestre şi câteva
statuete reprezentând sfinte şi sfinŃi. Nu îndrăznise să le spună
să-i ia de-acolo, trebuia să doarmă sub paza perpetuă,
supravegheat fără încetare de cei pe care menirea lor şi evlavia
publică îi pictase cu ochii deschişi. El, cum ajungea în pat, îi
închidea pe-ai lui. Duminica, la prânz, auzea gazda anunŃând că
se dădea masa în bucătăria comună.
Stăteau la două mese lipite, în mijloc; fiecare venea cu farfuria
lui adâncă şi cu tacâmul, pe care avea obligaŃia să le spele la
sfârşit. La masă nu se vorbea decât despre lucruri din imediata
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apropiere, de pildă despre sarea din solniŃă, dacă trăsese sau nu
apă, despre faptul că întârziase cineva sau nu venise deloc.
Se ridicau pe măsură ce sfârşeau. Mai roşii, mai destinşi, se
retrăgeau spre ungherele lor. Unii ieşeau puŃin, alŃii se pregăteau
să se culce. Ieşea şi el, însă rar, iar când pleca, nu spunea nimănui
unde şi de ce.
*
Seara, ochii i se agăŃau iarăşi de cuiul gol, de care ar fi trebuit
să atârne ceva. Îşi amintea că, mai demult, cineva înfipsese acolo
(sau în alt cui?) un capac de cutie de bomboane cu „Ciobănaşul”
lui Grigorescu. Aşezat pe marginea patului, îşi privea vârfurile
pantofilor cu vârfuri bombate, rotunde, închizându-şi astfel cercul
trupesc, de la frunte la picioare: ăsta sunt eu.
Apoi, se întindea pe pat oftând. Dintr-o obişnuinŃă din copilărie,
revedea ce făcuse peste zi; uneori era mulŃumit, alteori nu. Pentru
cea mai mică greşeală, de pildă că nu răspunsese cuiva la salut, se
mustra cu asprime.
Lacrimile dense îi lunecau încet, în sensuri opuse, spre tâmple:
păreau vii, în căutarea unui loc unde să se-ascundă, dar negăsind,
se strecurau înapoi în el, furişându-i-se în urechi.
Dacă se certa aspru pentru ce făcuse peste zi era ca să uite
altele, şi dacă plângea nu era pentru un gest sau o vorbă spusă azi,
cât pentru fapte vechi, pe care nu şi le mai mărturisea nici lui. Le
făcuse, se întâmplaseră, altcineva (nu ştia cine) hotărâse pentru el,
şi nu mai putea să schimbe nimic.
Uneori, cercetându-se, regreta profund că nu a realizat nimic de
seamă în viaŃă, deşi trăise destul. Pur şi simplu trăise, dar nici asta
deplin.
Îi plăcea să meargă pe străzi lăturalnice. Asta îl liniştea, ca şi
cum acolo, la margine, ar fi fost mai adăpostit. Săptămânal, la
învăŃământul politic, i se promitea un fel de viaŃă viitoare, un
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paradis pe roŃi, care se îndepărta mereu, cum fuge de azi ziua de
mâine. Să fi fost o fericire aşteptarea însăşi? Masa, dulapul,
fereastra, lumina cenuşie, dimineaŃa aidoma cu seara. E posibil să
fii fericit şi să nu-Ńi dai seama? Poate că fericirea e o stare de
graŃie, ceva excepŃional, n-o percep decât cei foarte inteligenŃi,
cei dăruiŃi cu har? De ce trebuie să fie cineva foarte inteligent
pentru a fi fericit?
PereŃi de gheaŃă. Afară, viscolul. Încerca în toate chipurile să se
încălzească, mai ales seara, acasă. Auzise că unii au murit
asfixiaŃi adormind cu aragazul deschis. Nici pâinea zilnică nu se
putea s-o ai fără compromisuri. Nu puteai scăpa de-o porcărie
decât făcând alta, şi tot aşa, la nesfârşit, prin dialectica scârboasă
a decăderii. Erai lăsat, drept chilipir, să supravieŃuieşti, căpătând
ca pe o pomană propriile zile.
Voia să se poarte normal, dar nu se putea. Duminicile, erau
scoşi să aclame. SpaŃiul imens era înŃesat cu mii şi mii de oameni
reduşi la starea de microbi într-o cultură. Aplauze! Să-Ńi
sonorizezi până la durere carnea şi oasele mâinilor! Nu se ştie
cum erau calculate raŃiile, dar mâncare, aproape nu exista. Pâinea,
se spunea că era lăsată anume să se învechească, să se consume
mai puŃin.
Cozi de sute de oameni, de cu noapte, la uşile magazinelor, cu
turnătorii lor specializaŃi. Cel mai tare îl durea când unii se
complăceau în starea asta şi îşi enumerau victoriile: ce şi cât
izbutiseră să ia stând la coadă. Radioul şi televizorul erau pline de
laude şi de imnuri de slavă.
Sunt multe feluri de a ucide încet pe cineva. Primii pe listă erau
cei care nu voiau să fie delatori, nici nu înŃelegeau să-şi plătească
într-un fel sau altul luxul de a rămâne curaŃi: dacă nu torni, măcar
să linguşeşti, dacă nici una, nici alta, atunci să plăteşti la propriu,
cu daruri, servicii sau bani. IerarhizaŃi în funcŃie de eficienŃă în
materie de turnătorie, linguşire sau profit, cui încerca să
protesteze, i se serveau, reîncălzite la iuŃeală, vorbe: „echitate”,
„dreptate”, „dăruire”. Lozinci, sloganuri. Oamenii deveniseră
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furnici, muşuroaie speriate, iar nişte păduchi îi dresau să scrie pe
pământ cu propriile trupuri numele conducătorului. ViaŃa avea
ceva ireal, nu mai ştiai ce e adevărat şi ce pare a fi. Dar bănuielile
şi teama erau la fel de adevărate ca lovitura unei măciuci. Celor
care n-au trăit aşa nu le poŃi cere să înŃeleagă.
Când nu mai rămâne nimic neatins, de la copii la morŃi, când îŃi
cumperi viaŃa cu preŃul minciunii, atunci umilinŃa, trădarea,
linguşirea, disperarea, geamătul, plânsul, revolta, absolut totul
sună în dulcea limbă maternă şi se întâmplă în sânul patriei. Şi
abia atunci te simŃi una cu pământul pe care calci.

3.

În dimineaŃa aceea, parcă se dăduse comanda: capu-ntre urechi
şi ochii-n microscoape. În tot Institutul nu mai mişca nimeni,
fiecare la locul lui, în tăcere reculeasă, asurziŃi de larma păsărilor
de-afară, ferestrele dinspre cheiul gârlei fiind pline cu verdele de
pe taluzuri.
– Olga e de-o oră la director, i-a şoptit lui ł., pe culoar, un coleg;
apoi, strângând umerii şi lăsând capul în jos, a dispărut într-o
încăpere.
Olga Iliescu era o femeie la vreo cincizeci de ani, cu părul drept,
tuns scurt, cu breton, ochi căprii, o înfăŃişare ştearsă, corectă, de
funcŃionară modestă, liniştită, care nu mai cere decât să iasă la
pensie cu bine. Lucra la „secŃia de documentare”. Probabil că
până atunci nu păşise decât întâmplător, poate niciodată, în biroul
directorului, unde n-avea nici o treabă.
ł. nu reuşea să-şi închipuie ce explicaŃie putea să aibă şedinŃa
restrânsă, prelungită, la care, din tot personalul, era invitată doar
Olga, cu care nimeni nu-şi aducea aminte să fi schimbat mai mult
de zece fraze. O luaseră de la prima oră, toŃi în păr: directorul,
tovarăşa secretară, şefa sindicatului şi încă vreo două cu funcŃii,
le vedea mereu prin prezidii, cocuri înalte, bine clădite, de
nădejde.
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O examinau cu atenŃie scârbită şi-i repetau:
– Cum ai putut să faci aşa ceva?
– Ce-am făcut? întreba Olga.
Dar ei se fereau până şi de rostirea „păcatului”.
–Ştii foarte bine ce! Şi noi ştim totul!
– Dacă ştiŃi, de ce mă mai întrebaŃi?
Izbucnirea ironică a costat-o:
– Dumneata n-ai nici un drept să pui întrebări! Spune mai bine
cum Ńi-a venit ideea să ne nenoroceşti! Mărturiseşte!
– Ce să mărturisesc? N-am făcut nimic!
– Cum adică? Noi ne pierdem vremea? Când avem atâta treabă?!
– N-am venit c-am vrut, am fost chemată!
– Mai bine recunoşti cinstit şi isprăvim!
– Ce să recunosc? N-am făcut nimic!
Dar ei, zâmbind de sus, ca în faŃa unei şmecherii descoperite,
continuau:
– Ai scris o scrisorică, nu-i aşa?
– Şi? Toată lumea scrie scrisori.
– Cui i-ai scris?
– Nu sunt obligată să vă spun.
– Dacă n-ai nimic de-ascuns, de ce te fereşti? Când şi cui ai scris?
Vorbeşte!
Olga tăcea. Tovarăşa secretară a fâlfâit din mâini:
– Ia lăsaŃi-o pe Olga în seama mea, ce v-aŃi repezit aşa? Cred şi
eu că nu vrea să vorbească în gura mare... O să-mi spună numai
mie!
Şi, cu toate că era mai tânără, o apucă pe Olga părinteşte de
umeri, uitându-i-se apăsat în ochi:
– Ia spune-mi tu mie, Olga dragă, ce-a fost. Mie poŃi să-mi spui.
Oi fi făcut vreo prostie, înŃeleg, i se poate întâmpla oricui. Şi eu
de la un timp plâng fără motiv... Crezi că mie nu mi-e greu?
Tovarăşa secretară îşi şterse ochii, apoi oftă.
„Ce-ar fi să-i spun? se gândi Olga. Poate mă lasă-n pace.”
– Poate nu m-aş fi dus... începu ea.
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– Ştiu, n-ai vrut, te-a împins cineva... Cine?
– Nu era o persoană... Ideea...
– Ce idee?
– Am vrut să împrumut o carte... O fascicolă a UniversităŃii din
Liège, intitulată „Herbarius”, cercetări asupra ceremonialului
legat de culesul buruienilor şi al ierburilor magice... M-am gândit
că trebuie să fie acolo multe detalii despre medicina antică...
Unele plante se culegeau în anumite zile, hotărâte de fazele
lunii... Voiam să-ntreb ce să fac pentru a primi cartea...
– Ascultă, tu îŃi baŃi joc de noi?
Se apropiară cu toŃii, făcându-i cerc împrejur.
– V-am spus eu că ne batem gura degeaba!
Vorbeau toŃi odată, scuturând-o de braŃe. Extenuată, Olga închise
ochii şi lăsă bărbia în piept, în timp ce anchetatorii îi descriau
ce-o aşteaptă, cum o să vadă ea când o să intre pe mâna cui
trebuie.
Ora prânzului a venit sub forma femeii de serviciu, care şi-a
făcut apariŃia în laborator, aşteptând banii de covrigi. MărunŃişul
a fost colectat în şoaptă, şi femeia a ieşit pe uşă în vârful
picioarelor. Parcă aveau un mort în Institut, mai lipsea doar, în
hol, portretul cu panglică neagră, dedesubt cu inscripŃia „Olga I.
Iliescu, colegii nu te vor uita”.
În ciuda atmosferei mortuare, Olga nu numai că nu murise, ci
dovedea o vitalitate nebănuită şi o forŃă de invidiat: rezista de mai
bine de şase ceasuri. Către ora trei, prin pereŃi şi prin uşile închise
au început să răzbească zvonurile, aduse de cei care circulau pe
teritoriul interzis, femeia de serviciu, secretara, responsabila cu
sindicatul. La un moment dat, a trecut şi directorul, mut,
descompus, cu cravata slăbită ca un ştreang.
Încet-încet, s-a aflat că se primise la direcŃie un telefon de
alertă: din necunoscut în necunoscut, sosise la anumite urechi
informaŃia că persoana care lucra la Institut sub acest nume (Olga
I. Iliescu) se dusese la sediul unei ambasade străine, apusene.
– Ei şi ce-i dacă s-a dus? a zis cineva. Poate a avut vreo treabă.
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MulŃi au oftat admirativ: faptul că picioarele Olgăi, pătrăŃoase,
trecuseră pragul unei ambasade o prefăcea într-un fel de eroină de
roman.
Dar Olga, se spunea, nu se mulŃumise să intre acolo, lăsase şi o
scrisoare prin care denigra realităŃile patriei, dezvăluind secrete
de stat. Asta, în ochii multora, întrecea orice limită. Una din
secretariat a spus, cu dispreŃ:
– La ce i-o fi trebuit? Avea slujbuşoara ei, bănuŃii ei, putea să
trăiască liniştită, cu o mâncărică, un lucruşor...
Marea majoritate a opiniilor era, aşadar, împotriva Olgăi, care
nu-şi văzuse de treabă. Lumea nu înceta să se mire, ca să vezi ce
se ascunde sub o înfăŃişare oarecare, de om modest şi la locul lui!
În cazul ăsta, te poŃi aştepta la orice.
Unii luară imediat atitudine: nu de aşa ceva aveam nevoie în
asemenea momente, „când întregul popor se străduieşte,
munceşte şi luptă pentru independenŃă şi demnitate naŃională”.
Femeile erau mai nemiloase decât bărbaŃii; şi aşa puŃini la număr,
aceştia doar ascultau comentariile, abŃinând-se să le sporească.
Cel mai emoŃionat părea ł., mâinile îi tremurau vizibil. De câte
ori vorbea cineva, ridica ochii şi se uita fix la cel care rupsese
tăcerea, apoi ofta, şoptind ca pentru el: Doamne, Doamne... După
un timp, s-a sculat de la birou şi a început să se plimbe de
colo-colo.
– Nu mă mai simt capabil să lucrez, a zis.
CeilalŃi au tăcut, privindu-l înmuiaŃi, cu un fel de respect. Când
s-a întors cu spatele, o colegă i-a şoptit alteia:
– Nu mi-aş fi închipuit că Ńine aşa de mult la cei de-aici... Şi încă
la una ca Olga, îŃi dai seama...
Deşi nu dădea semne că le-ar fi auzit, ł. a oftat şi s-a apropiat de
geam, trist, cu mâinile la spate.
La un moment dat, în laboratorul mare a intrat responsabila cu
sindicatul şi i-a spus ceva la ureche celei de lângă uşă, o doamnă
cu părul negru, tapat, cu care era prietenă. Aceasta s-a aplecat
spre cea de alături, ca în jocul telefonul fără fir. Din mimica lor,
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se vedea clar: era grav. S-a făcut tăcere, femeile au lăsat ochii-n
jos; apoi, una câte una, au început să iasă pe culoar.
– Ce e, ce s-a mai întâmplat? întrebă ł.
Cu milă în ochi, ca şi cum despre el ar fi fost vorba, una s-a
apropiat:
– Se pare că s-a mai descoperit ceva: are nume fals, e agentă a nu
ştiu cui... Ştii tu, tot tacâmul. Cică la director zbârnâie neîntrerupt
telefonul, vor s-o facă să semneze o declaraŃie, ea nu vrea, o Ńine
morŃiş că nu ştie despre ce vorbesc... Ăştia sunt antrenaŃi să
reziste, sunt în stare să nege până la ultima suflare... Dacă l-ai
vedea pe director, nu-l mai recunoşti, săracul, e livid, când
oboseşte el, o ia Popeasca, ba cu binişorul, ba cu ameninŃări, ea
nu şi nu. N-ar fi mai simplu şi mai cinstit să recunoască, de vreme
ce se ştie totul?
Tulburat, ł. se aşezase la birou, cu tâmplele sprijinite-n mâini,
privind în gol. Când o colegă s-a apropiat încet şi l-a atins pe
umăr, a tresărit atât de tare încât a speriat-o, şi ea, în loc să-l
întrebe, cum avea de gând, „Ńi-e rău?”, şi-a cerut scuze.
Iar Olga se Ńinea tare, în timp ce directorul îi striga în obraz
„Recunoaşte şi gata”, iar şefa de cadre rostea, apropiat, feminin,
„Hai, dragă, nu ne mai chinui, mărturiseşte-te, toată lumea mai
greşeşte, nu-i aşa?”
Pe la cinci după-amiază, când îşi puneau întrebarea ce să facă
dacă Olga se va încăpăŃâna în continuare, telefonul sună scurt,
răguşit, de parcă până atunci ar fi strigat şi el într-un glas cu
ceilalŃi. Era vocea lentă, plictisită şi groasă, pe care directorul o
recunoştea dintr-o mie: singura care avea darul de a-l Ńine şi la
telefon în poziŃie de drepŃi.
– Alo, mă Tase... A mărturisit cucoana aia?
– Ceva-ceva a zis, da’ mai durează... N-aveŃi grijă, spune ea...
– Auzi, Tase? Las-o... Nu e ea... Nu ş’ cum s-a nimerit că totul se
potrivea, până şi iniŃiala tatălui... Oricum, mai vorbim.
– Să trăiŃi!
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Directorul închise telefonul şi reveni în birou, anunŃând cu un
aer măreŃ că reuşise să liniştească lucrurile. Şi adresându-i-se
Olgăi direct:
– Am vorbit cu cine trebuie! Deocamdată, du-te acasă...
ToŃi s-au simŃit uşuraŃi, se bucurau că nu ei o păŃiseră, ci Olga,
făptură banală, fără sare şi piper. Însă nici unul nu îndrăzni să se
uite în ochii Olgăi când a ieşit din biroul directorului, roşie ca
focul, cu părul zburlit. Încet-încet, se întoarseră la treburile lor.
Tovarăşa secretară îşi strivi Ńigara.
– Să meargă cineva pe la aia pe-acasă... Să nu-i vină-n cap... Asta
ne-ar mai lipsi, după câte am tras cu ea!
Se gândea, adică, să nu-şi pună Olga capăt zilelor.
Singurul care nu se calmase era ł. Prea fusese mare consumul
nervos. „Ce coleg bun, îşi ziceau femeile, ce bărbat cu suflet!
Dacă pentru una ca Olga s-a consumat aşa, ce ar trebui să facă
pentru alt gen de femeie?”
Porni în sfârşit spre casă, încă îngrozit. Faptul că Olga scăpase
nu-l liniştea, dimpotrivă. Se gândea: „Şi dacă vin eu la rând?”
Întâmplarea putea să le dea idei, să s-apuce să verifice personalul,
să ia dosarele la control. Nu era bine deloc.
Când şefa sindicatului, plecată să prevină sinuciderea, a izbutit
să intre (uşa era încuiată, dar vecinii, colocatarii, aveau şi ei
cheie), Olga, în continuare încruntată, cu două riduri adânci între
sprâncene, răstignită în formă de X în mijlocul patului, dormea
tun.
Nici prin gând nu-i trecuse să se omoare.
În schimb, ł, culcat la el, în întuneric, treaz, lupta din răsputeri
cu ispita care-l chema să-şi exercite în sfârşit singura putere reală,
singurul drept de care nu putea fi jefuit.
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4.
Trecuseră ani de la moartea lui Loah, iar ł. se pensionase.
Când, pentru o anumită perioadă, i s-au cerut acte, adeverinŃe, a
spus că se pierduseră în război. Un an din viaŃa lui, 1940-1941,
dispăruse în neant.
Nu mai venea decât rareori prin Bucureşti, în general cu vreo
treabă sau ca să cumpere ceva de negăsit în Giurgiu. Căpătase aer
de provincial, intimidat de ceea ce numea în sinea lui „săbăticia
capitalei”.
În ziua aceea, o luă spre Lipscani; voia să cumpere un bec de-o
sută. După ce colindase câteva magazine, îl bătea gândul că nu va
găsi nici aici, probabil le scoseseră de pe piaŃă.
Soarele se arătă scurt. Oraşul ameŃit nu apucase să se
dezmeticească, de pe faŃadele scorojite curgea tencuiala,
geamurile erau opace, cu straturi groase de praf şi dâre de stropi,
noroiul dospea în rigole.
Voia să termine rapid, numai ideea că ar fi putut să-l prindă
noaptea acolo îi dădea fiori: doar câteva felinare, pe marile
bulevarde încrucişate în centru, în rest, totul se cufunda în beznă,
cu ferestrele aproape toate stinse.
Pe măsură ce s-apropia ora când se-ntunecă, lumea de pe străzi
se rărea. Trotuarul larg era gol, şi ł. porni grăbit, cu ochii spre
capătul Lipscanilor, ca şi cum ar fi vrut să ghicească de departe
prăvălia cu becuri.
Din sens opus venea o femeie. Păşea parcă smulgându-şi din
pământ când un picior, când celălalt, încât, spre deosebire de el
care mergea alert, azvârlindu-se înainte, ea avea un balans lateral,
de metronom.
S-au uitat unul la altul de departe şi, după câteva secunde, şi
unul şi altul au început să-şi schimbe Ńinuta, transformându-se pe
măsură ce s-apropiau de impact.
Ea îşi îndrepta coloana, din ce în ce mai Ńeapănă, supusă parcă
unui brusc îngheŃ, el dimpotrivă, îşi domolise graba şi îşi
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încovoiase spatele, şovăind, ca şi cum şi-ar fi adus aminte un
lucru care-l obliga să se întoarcă.
A mers totuşi mai departe, indecis, cu umerii tot mai aduşi şi
fruntea înclinată, în vreme ce ea şi-o ridicase sus de tot,
proiectându-şi bărbia în aer ca la fotograf.
Evident, ea încerca să pară tânără, frumoasă, mândră, iar el voia
să arate neajutorat, timid ca un copil. Când au ajuns unul în
dreptul celuilalt, transformarea era completă. Ea redevenise Fiica,
Dagmara din urmă cu ani, doar puŃin mai aspră, el era iarăşi
timidul şi tăcutul ł., bărbatul de care fusese îndrăgostită. Au
trecut fără o privire, înregistrându-se reciproc numai prin
radiaŃiile corpurilor.
Şi îndată ce au trecut, cu fiecare a început schimbarea în sens
invers. El, ceva mai repede, şi-a reluat aerul viu, grăbindu-se („Să
nu se-nchidă”), ea stăruind mai mult în atitudinea mândră şi
tânără („Dacă-ntoarce capul?”). Şi pe măsură ce se-ndepărtau,
reveneau la normal, mulŃumiŃi că nu mai aveau de ce să se
prefacă.
„Nici nu cred că mă mai Ńine minte, se gândea el, la urma
urmei, n-a fost nimic între noi.” Ea, cu lacrimi, îşi Ńipa în gând că
niciodată n-ar fi crezut că va trece pe lângă dânsul fără o vorbă,
fără cel puŃin să se oprească. Dar iată, a fost posibil, aşadar orice
e cu putinŃă.

5.
Dacă i s-ar fi spus că prezenta semnele distinctive ale
deŃinutului, ł. ar fi fost uimit, poate chiar indignat. Cu toate
astea, un ochi călit i-ar fi putut ghici trăsăturile de fiu nedeclarat
al ocnei: ascunzişurile, neîncrederea, mândria secretă de a fi încă
viu într-un loc unde se moare.
La întrebarea banală „ce mai faci”, răspundea simplu, cu un
zâmbet uşor ironic: „supravieŃuiesc”. Să fi spus „bine”, trezea
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invidii, unii s-ar fi întrebat de ce-i mergea lui excelent, în vreme
ce ei aveau necazuri. Iar „rău” ar fi fost interpretat nu atât ca stare
de moment, cât drept plângere la adresa regimului.
De fapt, chiar aşa se simŃea: când nu era bine, se putea şi mai
rău, iar când era bine, se aştepta din moment în moment la vreo
năpastă. Neavând cum să ştie ce-i aduce ziua de mâine, se lăsa în
voia soartei, nu-i stătea în puteri să schimbe mersul lumii.
Politica, administraŃia, scara slujbaşilor, de la cel mai mărunt
până la cei nevăzuŃi, ascunşi în nori ca zeii, i se păreau a fi
aidoma ploii şi fulgerului, cutremurului şi puhoaielor, imposibil
de stăpânit de către muritori. La nivelul de jos ajungeau doar
zvonuri despre ce se petrecea deasupra, senzaŃii şi presimŃiri, cum
apar cu câteva zile înainte de furtună dureri prevestitoare în oase.
În fond, deşi era scârbit, îşi iubea viaŃa. Îi plăcea să trăiască; pe
pământ sunt şi bune şi rele, îşi spunea. Respir, mă mişc, mănânc
şi beau, sunt unii care nu pot nici atât.
Nu se simŃea cu nimic vinovat, ci victimă a unor vremuri
potrivnice. Pândea cu sete, tot din partea vremurilor, o răzbunare,
aşteptând restabilirea dreptăŃii. Însuşi provizoratul în care trăia,
cu viaŃa mereu amânată, dovedea că era în veşnică aşteptare: întâi
să se întâmple minunea, intervenŃia miraculoasă, pe urmă avea să
trăiască şi el.
Şi primele semne se şi auzeau, răzbeau prin grosimea zidurilor
şi a vremurilor... Lumea presimŃea ceva, adia un duh al
schimbării, deocamdată fără nume. Ceva plutea în aer, un grăunte
începea să mişte. Nimeni nu ştia nimic, şi totuşi cu toŃii ştiam
ceva despre care nu se vorbea, ceva general (şi extrem de al
fiecăruia) emana din vise şi din gânduri nerostite.
„Nu mai poate să dureze mult, trebuie să se întâmple”, îşi
spunea ł. Gândul îndrăzneŃ era şi nu era al lui, chiar dacă nu-l
gândea, o făceau alŃii, el asistând la înfiriparea propriului gând în
minŃile celor din preajmă. Şi gândurile altora îl dureau.
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„Armata?” se întreba. Poate ar fi fost singura în stare să
înceapă. „MulŃimea!” îşi spunea alteori. BineînŃeles! Unde se
strâng oameni mulŃi? Pe stadioane, la meciuri. Aştepta cu sufletul
la gură, poate că miile de oameni aveau să pornească pe străzi.
Dar meciurile se sfârşeau, unul după altul, şi străzile rămâneau
pustii.
Nici o secundă nu s-a gândit că el ar fi putut fi acela care
să-nceapă. Cel care fi putut să-şi asume rolul ridicol şi tragic,
partitura caraghiosului care se face de plânsul şi de râsul lumii.
Ar mai fi fost o soluŃie: să-şi elibereze sufletul.
Dar la o astfel de libertate nu ajungeau decât asceŃii şi sfinŃii
care puteau fi întâlniŃi printre deŃinuŃii din lagăre, în pufoaice
zdrenŃuite sau în pânză de sac, cu capete rase, în opinci sau
desculŃi. Mai tari decât tirania sau infinit mai slabi, ei trecuseră
oricum de ultima frontieră: nu le lipsea nimic, nu se temeau de
nimic şi nu mai doreau nimic din ceea ce lumea le-ar fi putut da
ori smulge cu forŃa. Deveniseră de nimeni stătători.
Dacă nu reuşeai să fii ca ei, trebuia cel puŃin să fi avut curajul
luptei. Dar ł., ca şi mine, ca şi enorm de mulŃi, aştepta mereu un
miracol, o putere să intervină în favoarea lui şi a tuturor
nedreptăŃiŃilor, fără să-şi dea seama că o libertate primită de
pomană şi nu cucerită nu valorează mai mult decât starea de rob.
*
Vineri 22 decembrie 1989, ziarul „România liberă” (XLVII,
nr.14035) a ieşit de sub teasc în două variante: una pe linia
partidului, a doua, mai târzie, pe alt făgaş. Prima arăta că „Marea
adunare a oamenilor muncii din Capitală s-a desfăşurat sub
semnul hotărârii de a face totul pentru apărarea fermă a
cuceririlor revoluŃionare, a muncii paşnice şi constructive, a
independenŃei şi suveranităŃii naŃionale”, şi reproducea
cuvântarea conducătorului absolut, cu menŃionarea îngroşată a
aplauzelor, uralelor şi scandărilor.
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În realitate, cuvântarea nu fusese rostită integral, ci întreruptă
de huiduieli, încă înainte de a apuca să termine de enumerat
măririle de retribuŃii şi indemnizaŃii cu care se încerca domolirea
spiritelor. MulŃimea păzită drastic, aşezată în şiruri ordonate
începuse să se clatine ca bătută de vânt şi să se rupă în dezordine.
Din balconul comitetului central au dispărut membrii şi membrii
supleanŃi ai CC-ului şi alte personaje oficiale, iar cuplul, rămas
singur în vuietul gloatei, se uita stupefiat la turma care se agita şi
cuvânta singură.
Pe teritoriul judeŃului Timiş (la Timişoara avuseseră loc, încă
din 16, mişcări de stradă), fusese decretată starea de necesitate.
Se interziceau orice întruniri publice, circulaŃia în grupuri mai
mari de cinci, precum şi pe timp de noapte. La Timişoara, se
spunea, armata a dat dovadă de maximă răbdare, nu a ripostat la
lovituri şi jigniri, dar toate având o limită, dacă agresiunea
continuă, trupele vor fi silite să deschidă foc.
În cartierele periferice, zvonurile aduse de cei întorşi de la
manifestaŃia din faŃa comitetului central au ajuns relativ târziu. Se
spunea că o parte se mutaseră în piaŃa UniversităŃii, unde
continuau să manifesteze împotriva regimului.
Trecătorii care se apropiau dinspre cele patru puncte cardinale,
pe bulevardele în cruce, vedeau în mijloc un spectacol inedit, o
poză desprinsă parcă din cartea de istorie, capitolul revoluŃiei de
la 1848: steaguri tricolore, vorbitori pe un piedestal, cu braŃul
drept ridicat spre cer. „Jos comunismul!” s-a strigat la un moment
dat, şi auzul lacom al pietonilor prindea din zbor lozinca
incredibilă. Unii se întorceau din drum, alŃii îşi continuau mersul,
încercând să treacă neobservaŃi pe lângă cei care manifestau, ireal
de vii.
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6.
Pe la şapte seara, Puştiul (care-a-fost-odată), acum bărbat, s-a
hotărât să plece spre centru. În dreptul celui mai mare hotel din
oraş, bulevardul era barat de trupe de miliŃie şi armată, cu
armament de război. Nu puneau mâna pe arme, totuşi ici-colo se
auzeau împuşcături; pe marginea trotuarului erau înşiraŃi morŃii.
Pe zidurile din preajmă, pe steagul alb arborat pe un stâlp, erau
scrise lozinci. ManifestanŃii scandau: „Li-ber-ta-te!”
Puştiul s-a strecurat în primele rânduri, în dreptul Băncii
Franceze, în faŃa cordonului format din luptători albaştri din
unităŃile speciale, înarmaŃi cu scuturi. În spatele lor se zăreau
blindatele. Printre luptătorii USLA (oameni maturi, spre 40 de
ani), intrau nestingheriŃi civili din rândurile manifestanŃilor şi,
fără a fi opriŃi, dispăreau pe străzile adiacente.
Se întunecase de mult, şi manifestanŃii au aprins lumânări
pentru cei care muriseră în timpul zilei. Flăcările lungi pâlpâiau,
se improvizau cruci şi se rostea tot mai des numele lui
Dumnezeu. În mijlocul bulevardului, un băiat şi o fată dansau
piept la piept, sub cerul străbătut de proiectile luminoase; din
când în când se opreau şi se sărutau lung. Cineva a râs: „Uite de
ce le arde!”
Altul, printr-o porta-voce, îndemna mulŃimea să nu plece: „A
sosit momentul! RămâneŃi cu noi!” O detunătură, şi un tânăr din
apropierea Puştiului s-a clătinat şi a căzut, ceilalŃi au început să
strige sacadat, euforic: „Nu plecăm! Nu plecăm!”
Puştiul a simŃit în păr şi pe gât prelingându-i-se ceva fierbinte:
tânărul căzuse ca un sac lângă el, lovit de glonŃ în zona urechii
drepte, de unde sângele-i Ńâşnea în ritm de arteziană. La toate
bisericile din oraş se trăgeau clopotele, parcă se auzeau în ecou şi
cele de la bisericile dărâmate.
Către miezul nopŃii, trupele au primit întăriri, iar manifestanŃii,
din ce au găsit prin apropiere (mese de tablă din grădina unui
restaurant, panouri metalice, pubele), au făcut o baricadă.
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Trupele au aruncat gaze lacrimogene şi au început să tragă.
Când tanchetele au încercat să străpungă baricada, manifestanŃii
s-au culcat pe asfalt, fugind în ultimul moment de sub şenile.
MiliŃienii au năvălit arestându-i pe mulŃi. La un moment dat,
Puştiul s-a pomenit prins pe la spate şi luat pe sus, însă colegii de
baricadă l-au apucat de picioare şi l-au tras înapoi.
Nu peste mult, a văzut cum miliŃienii îi înşfăcau pe îndrăgostiŃii
care dansaseră în mijlocul bulevardului, şi cum, îmbrăŃişati
strâns, Ńinându-se unul de altul, erau târâŃi spre gura unei dube.
Scutierii i-au vânat pe cei care apucaseră să se refugieze în gura
pasajului subteran, în ganguri, în intrările blocurilor. I-au cules
până la unul, zvârlind răniŃii laolaltă cu morŃii în camioane cu
prelatele trase.
MulŃimea se dispersase cu totul, centrul era pustiu, maşinile
SalubrităŃii îl spălau de sânge. Puştiul, strecurându-se pe străzi
lăturalnice, a izbutit să ajungă acasă.
*
Către şase dimineaŃa, şi-a sărutat copilul (avea la rândul lui un
puşti), şi-a făcut cruce şi a plecat iar. Erau zorii zilei de 22
decembrie. Coloana de manifestanŃi se amplifica din mers, se
contopea cu altele, salutate de la balcoane de bătrâni care
plângeau.
Se făcea o zi însorită, de iarnă blândă. În piaŃa UniversităŃii,
soldaŃi din trupe de infanterie, pe două rânduri, barau trecerea;
văzând coloana care se apropia, au luat poziŃia de tragere „în
picioare”, însă cu armele îndreptate în sus, şi au tras o salvă spre
cer. ManifestanŃii s-au oprit în faŃa lor, încercând să li se uite în
ochi, dar soldaŃii îşi fereau privirile.
O bătrână cu o lumânare de nuntă în mână a îngenuncheat
spunând că i-a fost omorât fiul în ajun; o femeie s-a apropiat de
soldaŃi cu un braŃ de flori, bărbaŃii le-au întins pachetele de Ńigări;
atunci, tinerii în uniforme au început să plângă.
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O fată cu cozile pe spate flutura în mulŃime un batic alb. Cu
toate că ofiŃerii încercau să-i oprească, manifestanŃii au venit
către ostaşi îmbrăŃişându-i, şirurile s-au amestecat, lumea s-a suit
pe tancuri, arborând tricolorul.
Printre revendicările formulate ceva mai târziu, mâncare,
lumină, căldură, era şi „libertatea opiniei şi a persoanei”.
Intraseră în sediul puterii cum ar fi dat năvală pe stadion, băteau
cu pumnii în uşile masive care începuseră să se clatine, iar cuplul
şi acoliŃii tremurau în liftul care nu pornea. S-a urnit tocmai în
clipa când uşile cedau. Lumea din piaŃă i-a văzut alergând pe
acoperiş, spre elicopterul care s-a ridicat înainte de a fi ajuns de
urmăritori.
După un timp, în alt cartier, cohorte întregi, oameni de toată
mâna, mahalagii, Ńigani, dar şi alŃii, au dat năvală în locuinŃa
prezidenŃială, au pătruns în dormitoarele tapiŃate cu mătase şi au
deschis garderoburile, în ciuda apelurilor la abstinenŃă ale
paznicilor.
Fiecare se dezbrăca de haina personală şi îmbrăca iute una
nou-nouŃă, un mantou superb sau o scurtă îmblănită. Apoi treceau
la rafturile cu încălŃăminte, şi-o lepădau pe-a lor şi încălŃau câte o
pereche curată, elegantă, strălucitoare.
Astfel, cohortele de mahalagii au ieşit pe poartă în haine noi,
parfumate, în pantofi comozi, moi şi calzi. Când în Palatul
Primăverii a sosit comisia de inventariere, n-a găsit, în mijlocul
imensei camere, decât un morman de vechituri, roase-n coate,
peticite, murdare, şi o movilă de adidaşi, ghete şi cizme scâlciate,
rupte-n talpă, pline de glod.
*
...În centru, la Universitate, s-a oprit un camion cu brazi de
Crăciun, şoferul a coborât:
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– LuaŃi, fraŃilor, luaŃi şi puneŃi-i pe-aici pe la morŃi. Nu-i mai duc
în altă parte, trebuia s-ajung cu ei în Obor, dar nu-i mai duc...
Oamenii se urcau în camion, luau brazii şi-i împărŃeau celor din
stradă. Brazii erau aşezaŃi în picioare pe la locurile unde se
murise, şi au fost repede împodobiŃi cu globuri, beteală şi panglici
tricolore. Pe lângă brazi ardeau lumânări.
În ziua de 22 decembrie, la amiază, în piaŃa Palatului, mulŃimea
se înghesuia în jurul câtorva inşi. Pe feŃele tuturor se citea
satifacŃia.
– Acum, pe loc, ne trebuiesc doi jurişti, doi economişti, doi
ingineri! Cine se oferă?
MulŃimea se agita, fără să nască vreun candidat. Cineva s-a
apropiat de microfon, precizând:
– Dar să nu fi fost membri de partid!
ToŃi aprobară cu entuziasm, totuşi nu venea nimeni să se propună.
Imaginile pâlpâiau pe ecranele tuturor televizoarelor aprinse. În
sfârşit, ieşiră din mulŃime câteva figuri cunoscute. Un actor,
îmbrăcat în pulovărul şleampăt în care l-a jucat pe Hamlet, cu
braŃul întins spre cer, a arătat spre soarele din miez de iarnă:
„Dumnezeu e cu noi!” MulŃimea a izbucnit în urale.

6.
Dormeam la căpătâi cu o lampă mică aprinsă şi cu o lumânare
pregătită. Împuşcăturile se auzeau rar în timpul zilei, dar cum
cădea întunericul prindeau puteri şi creşteau proporŃional cu
noaptea. Televizorul era întruna aprins, cât Ńinea programul,
trasmitea în direct ce se întâmpla în oraş.
Şpicherul, palid, nedormit, repeta în neştire: „Mai e puŃin şi se
face ziuă... Încă puŃin şi se face ziuă...” Noaptea şi ziua, una
drăcească, cealaltă mai blândă, se înfruntau pe deasupra tuturor,
cu gloanŃe de pistoale şi mitraliere.
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Un calcul simplu arată că nici unul din cei care strigau
„Li-ber-ta-te!” nu trăise vreodată liber. Şi totuşi au păşit pe
„asfaltul de luptă” (nu ştiu cine găsise expresia, mai nobilă decât
vorbele „stradă”, „piaŃă”, bulevard”) şi au strigat până la
pierderea vocii numele unei stări necunoscute.
În schimb, pericolul real era mare, şi toŃi îl ştiau.
Nimic, în afară de propria speranŃă, nu putea să asigure pe
nimeni că minciuna se va prăbuşi. Fiecare din cei ieşiŃi în stradă
ştia că se expune nu numai primejdiei imediate, ci şi unei
sistematice urmăriri ulterioare. Uriaşa izbucnire de mânie cu
mâinile goale dovedea, printre altele, ceva de neînchipuit: mii de
oameni care nu cunoscuseră libertatea s-au arătat gata să moară
pentru ea. O aveau scrisă în datele prenatale. Cum e să fii liber?
Cum sună adevărul? Nu ştim, dar murim pentru libertate şi
adevăr.
Se lăsase gerul, şi toată lumea se închina cu osârdie. La
televizor se transmiteau, interminabil, colinde: „O, ce veste
minunată/Dinspre Betleem s-arată,/Astăzi s-a născut/Cel făr’
de-nceput...”
Căutând un detaliu, un amănunt care să învie mai târziu zilele şi
nopŃile de-atunci, oricât ar părea de nepotrivit şi, poate, lipsit de
respect, îmi vine-n minte că lumea nu mai scuipa pe jos, de parcă
s-ar fi abŃinut să murdărească asfaltul de luptă, pe care cursese
sânge. În schimb, gangurile, străzile laterale, intrândurile
miroseau puternic a urină: izul gigantic desena în aer măsura
impresionantă a mulŃimii.
O foaie gratuită, de formatul fostei „InformaŃia Bucureştiului”,
purtând titlul „Libertatea” (ziar al Frontului Renaşterii NaŃionale,
I, nr. 1, 4 p., vineri 22 decembrie 1989) încerca să spargă limba
de lemn, lăsând să Ńâşnească gândul. Dar nimerea, fatalmente, în
alte tipare, unele devenite originale prin vechime, căci prea puŃini
şi le mai aminteau, altele abia de ieri, arhicunoscute şi greŃoase;

218

frazeologia de la 1848 ieşea iar la lumină, împestriŃată cu clişee
comuniste.
„CetăŃeni! FraŃi români! Am învins! Tiranul a fost învins!
Ceauşescu şi clica lui odioasă au fost înlăturaŃi de voinŃa şi
puterea poporului! Puterea este în mâinile poporului! Asasinii vor
fi pedepsiŃi! Pentru toate crimele lor sângeroase, de acum şi de
ani întregi de zile, ani de mizerie morală şi materială, de beznă şi
suferinŃă. Să ne cinstim eroii, ucişi în aceste zile de neuitat pentru
istoria neamului! Au ieşit în stradă, au scandat înaintea armelor şi
tunurilor, şi-au dat viaŃa pentru noi, pentru întregul popor, pentru
libertatea noastră! Să-i cinstim prin faptele noastre, prin ceea ce
vom face să arătăm că sîntem demni de supremul lor
sacrificiu./.../ Sîntem muncitori, sîntem Ńărani, sîntem intelectuali,
noi sîntem poporul român./.../Abia acum, cucerită de mâinile
noastre, averea Ńării este cu adevărat a noastră! Să o apărăm cu
toate forŃele, să ne organizăm în întreprinderi, în instituŃii, să
ferim de orice distrugeri bunurile noastre, ale tuturor! Nu sîntem
huligani, cum a îndrăznit să ne numească, fără ruşine, tagma
asasinilor condusă de dementul asasin Ceauşescu!/.../Trăiască
libertatea! Trăiască poporul român!”
Timpul voia să se întoarcă înapoi. Printre cuvintele rătăcite din
străvechi răscoale („tagma asasinilor” descindea din „tagma
jefuitorilor”) se simŃea şi ceva din suflul mişcărilor democratice
târzii: averea Ńării este acum cu adevărat a noastră, deci să n-o
distrugem, să nu furăm, căci noi suntem poporul şi totul ne
aparŃine...
Textele entuziaste nu se puteau elibera nici de ticurile broşurilor
roşii, acum zvârlite în noroi, călcate în picioare, arse pe
improvizaŃii de ruguri. Libertatea era o „cucerire istorică”, „o
izbândă atât de greu plătită”, care „astăzi îşi arată zorii” şi
„trebuie făcută să rodească pentru binele fiecăruia”.
Din loc în loc, sclipeau şi cuvinte proaspete, care nu şi-ar fi
găsit locul în broşurile de partid: libertatea, „această minune
extraordinară”.
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„Eroi au fost, eroi sînt încă!” clamau ziarele, intercalând printre
articole versuri din popor şi fotografii de mame plânse.
Europa şi America trimiteau saluturi; FranŃa se arăta încântată
de coincidenŃa de cifre (1789, 1989) care ne înfrăŃea cu RevoluŃia
Franceză. Gazetele anunŃau de asemeni, printre mesaje de salut,
că vineri 22 decembrie, în plină şedinŃă a Congresului DeputaŃilor
Poporului, Mihail Gorbaciov împreună cu directorul KGB-ului şi
cu ministrul de interne părăsiseră sala, lipsind o jumătate de oră.
Revenind din culisele congresului, Gorbaciov a anunŃat, într-o
tăcere totală, că pe străzile Bucureştiului au ieşit cincizeci de mii
de manifestanŃi, că în România a fost decretată starea de
necesitate, iar la ora 12,00, ora Moscovei, armata a fraternizat cu
demonstranŃii.
Mii de lumânări s-au aprins vineri seara în centrul Chişinăului,
în piaŃa din faŃa Catedralei, unde a avut loc o slujbă pentru
victimele „evenimentelor tragice”. Deputatul poporului,
protoiereul Petre Buburuz, care a oficiat slujba, a spus că poporul
RSS Moldoveneşti îi jeleşte pe cei care au murit nevinovaŃi în
timpul ultimelor zile, pentru libertate.
Pe 25 decembrie, cuplul prezidenŃial a fost împuşcat la
Târgovişte, într-o cazarmă, în urma unui penibil simulacru de
proces. Imediat după, a început să ningă, ca şi cum Cerul ar fi
vrut să spele Crăciunul pângărit.
*
Numărul morŃilor scădea, de la o zi la alta: şaizeci de mii,
patruzeci de mii, douăzeci de mii, zece mii, şase mii, o mie cinci
sute... Ai fi zis că tot mai mulŃi înviau pe parcurs. Nu mai ştia
lumea să numere ori se petreceau miracole? Parcă mai lăsa cineva
din preŃ, într-o ieftinire galopantă a RevoluŃiei.
În realitate, cineva devansase cifra de şaizeci de mii: atâŃia
trebuiau să moară, însă gloanŃele nu-şi îndepliniseră planul. Dar
uneori, o singură imagine face mai mult decât mii de morŃi.
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Ziarele au reprodus-o: cadavrul unei femei cu burta despicată şi
pruncul mort deasupra; mai mult decât atât era greu de închipuit.
Apoi, cutremurătoarea istorie a morŃilor de la Timişoara, aduşi şi
incineraŃi la Bucureşti, iar cenuşa zvârlită la canal, pentru a se
şterge orice urmă...
În stradă ieşiseră de mai toate vârstele, de murit au murit mai
mult tineri şi copii. ÎmpuşcaŃi în cap sau în inimă, cele două
„sedii” ale răzvrătirii. Au fost până şi copii de doi ani, ochiŃi prin
fereastră şi ucişi în somn, în patul lor, de parcă trăgătorii îi căutau
anume pentru a secera o recoltă de tineri martiri, zestrea de
suferinŃă necesară pentru ca alŃii să-şi ridice pe ea viitorul.
Meşterii de cruci nu pridideau; în marginea cimitirului, unde
mormintele nu mai încăpeau, s-a ridicat o întreagă pădure; pe
unele scria doar „împuşcat în decembrie”, fără nume, fără ani.

7.
...În cuiul de deasupra patului, unde ar fi trebuit să fie icoana, ł.
înfipsese ziarul „Libertatea”, un exemplar mototolit şi umed, adus
de la Bucureşti de un vecin. „CetăŃeni! FraŃi români! Am învins!”
Un neastâmpăr îl cuprinsese încă din zori, în ziua de Crăciun.
Ieşi, imitând fără voie plecarea demonstranŃilor văzuŃi la
televizor: fesul până la sprâncene (de obicei îl purta prin casă şi
dormea cu el), o canadiană ponosită şi o geantă de umăr, cureaua
traversând pieptul în diagonală.
Oraşul părea mort, sub zăpada proaspătă. Lumina venea de jos
în sus, de la câmpurile ninse, cufundate în somn, fără nici o urmă.
Şi trenul era aproape gol, trenul lui, cu care venea de obicei la
Bucureşti.
Când a coborât în gara Progresu’, se luminase de ziuă, soarele
sclipea în ferestrele de sus peste oraşul dezmorŃit. Spre mirarea
lui (îşi închipuise un Bucureşti în stare de asediu), troleibuzul
circula normal.
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Ajuns în centru, la Universitate, a luat-o pe bulevardul
Magheru. Cum mergea, cu faŃa spre piaŃa Romană, de pe
acoperişurile blocurilor din stânga se trăgea înspre cei care
circulau pe trotuarul drept, şi lumea se bulucea la intrările
blocurilor, în ganguri, cu mici Ńipete de panică. Apoi ieşeau şi
plecau mai departe, de parcă n-ar fi mers pe un bulevard de
gloanŃe, ci la plimbare într-o zi liniştită de Crăciun.
În piaŃa Romană, cruci de lemn, flori, lumânări. CocoŃaŃi pe un
soclu gol, mai mulŃi Ńineau discursuri; ceva mai încolo, într-un
copac, doi spânzuraŃi: un manechin cu un afiş pe piept şi un bust
din ipsos al lui Ceauşescu.
Mergând spre Academia de Studii Economice, a văzut pe
trotuar un obiect metalic, semănând cu o piesă de radio. Nu s-a
aplecat să-l ridice, era preocupat de altceva, zărise nu departe un
cordon de baraj, probabil studenŃi de la Academie, băieŃi şi fete;
apropiindu-se, l-au uimit feŃele lor serioase şi bănuitoare.
BineînŃeles, l-au oprit. Un tânăr l-a pipăit de la umeri la glezne,
apoi i-a cerut buletinul şi l-a citit atent din scoarŃă-n scoarŃă.
– AveŃi un fiu la ContrainformaŃii?
– O, nu, nici vorbă, a răspuns, n-am nici un fiu!
Şi a adăugat, cu o nuanŃă exagerată de regret: Din păcate!
Se străduia să zâmbească, dar un fior străin îi stăruia în spate, lipit
de şira spinării. Nu de arme îl pipăiau, ci căutau piesa tehnică,
„maşinăria diabolică”, pe lângă care trecuse fără s-o ridice. În
ochi le sticlea o scânteie rece, rea, de batjocură, apropo de
bătrâneŃea lui şi de felul cum arăta, la vârsta asta, într-o situaŃie
de luptă. În cele din urmă, l-au lăsat să plece. La următoarele
cordoane, n-a mai fost percheziŃionat, i s-a cerut doar buletinul.
PiaŃa DorobanŃi, cu pruncii Romulus şi Remus atârnaŃi de ŃâŃele
Lupoaicei, era înŃesată de tancuri şi soldaŃi, se auzeau rafale
îndepărtate de arme. SoldaŃii l-au oprit; le-a spus că se ducea la
Televiziune. A insistat să fie lăsat să treacă: avea de dus o
scrisoare. SoldaŃii s-au uitat lung; poate se-ntrebau de ce insistă,
cine-o fi, de unde. Îl trimiseră la superior.
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De statură potrivită, amplificat în părŃi de mantaua largă,
ofiŃerul avea faŃa calmă.
– Nu vă pot garanta că ajungeŃi, i-a spus, nu pot să vă las.
Auzind că ł. voia să ducă la Televiziune un mesaj, îi spuse să i-l
dea lui, o să facă tot posibilul să ajungă la destinaŃie. Întrebat cum
se numeşte, ofiŃerul răspunse: „Căpitanul Dumitru”.
ł. schiŃă un salut cu mâna la tâmplă, scoase plicul de la piept şi
i-l întinse. Uniforma militară, privirea cinstită îi inspirau
încredere. Căpitanul puse plicul în buzunarul mantalei şi se
întoarse spre soldaŃi; scurta convorbire îl întrerupsese de la
treburi.
La întoarcere, ł. a constatat că barajele de control dispăruseră.
Pe bulevard se oprise un camion, nişte băieŃandri aruncau din el
ziare, lumea se repezea să le culeagă. Alergând, apucă şi el unul:
era „Contemporanul”. Pe prima pagină, alături de chipul simbolic
al României înfăşurate în tricolor, trona numele arhicunoscut al
unui „poet de curte”: îşi punea cenuşă-n cap şi arăta cât era de
bucuros că venise RevoluŃia.
Mergând mai departe, îl zări pe bulevard pe directorul
Institutului, cu mâinile înfundate adânc în buzunare, Ńeapăn, a
trecut pe lângă el fără să-l recunoască. Sau poate s-a făcut că nu-l
vede. Până şi ăsta ieşise la lumină... Uitându-se împrejur, ca trezit
din somn, ł. pricepu în sfârşit. Deci, aşa stăteau lucrurile! O oră
să mai fi aşteptat, nu mai pornea spre Televiziune. Dar totul părea
atât de pur!
Dacă nu i-ar fi fost ruşine de căpitanul Dumitru, s-ar fi întors
să-şi ia scrisoarea înapoi. O oră să mai fi aşteptat, ar fi înŃeles
cum mergea treaba şi cine erau aceia care se grăbeau să iasă-n
faŃă.
Acum, tot ce făcuse i se părea ridicol. Mersul pe sub ploaia
oblică de gloanŃe, voluptatea primejdiei. Felul cum fusese momit
cu o bucăŃică de metal, cum se lăsase percheziŃionat de copiii
aceia, gata-gata să fie prostit şi de ei, prefăcut, poate, în terorist şi
predat mulŃimii ori soldaŃilor din piaŃă. Felul cum îl salutase pe
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ofiŃer, ca între vechi camarazi. Totul îl umplea acum de greaŃă şi
un val de frică nouă îi urca în gât.
Ziarele erau pline de apeluri la vigilenŃă în privinŃa teroriştilor,
arătând că la o mare intersecŃie unul izbutise să treacă de baraj
spunând că fusese de serviciu la o întreprindere, iar după aceea a
revenit cu focuri de pistol mitralieră, şi a fost nevoie, pentru a-l
anihila, de intervenŃia unui tanc.
Se mai spunea că „ultimii apărători ai dictaturii”, orbiŃi de furie,
otrăveau alimentele şi apa, fără nici un fel de scrupule, trăgeau în
Ńinte vii, de la etajele marilor clădiri, unde aveau „case
conspirative”, apartamente goale, la geamurile cărora pândeau,
înconjuraŃi de păianjeni şi guzgani. „Strigoii se retrag în
cimitire”, scriau gazetele, „nici morŃii nu mai au odihnă: teroriştii
ascunşi în cavouri scot din când în când capul şi trag în trupele
armatei noastre populare.”
Furia populaŃiei era la culme, se transmiteau reportaje cu
terorişti executaŃi pe loc, având Ńigări înfipte în batjocură între
buzele strivite. În Capitală, în toate judeŃele, se instituiau
tribunale militare extraordinare, să judece cazurile de acte
teroriste; procesul avea să urmeze o procedură de urgenŃă, cu
executarea imediată a sentinŃei.
Mult timp, ł. a încercat să-şi închipuie ce s-a întâmplat cu
scrisoarea lui. „I-o fi dat-o unui soldat s-o ducă la Televiziune...
Soldatul a lăsat-o cuiva la intrare... Acela a zvârlit-o la coş... Ori,
poate că soldatul a uitat de plic, şi abia mai târziu, când şi-a adus
aminte, l-a zvârlit pe undeva... Sau, mai ştii, poate căpitanul
Dumitru a uitat plicul în buzunarul mantalei...”
Dintre toate posibilităŃile, asta-i convenea cel mai mult:
scrisoarea lui de fierbinte adeziune să fi stat ascunsă în mantaua
militară, şi după cine ştie cât timp, căpitanul s-o găsească din
întâmplare, s-o deschidă şi s-o citească, numai el, întrebându-se
cine o fi, ce viaŃă ratată, ce speranŃe târzii avea când a scris-o
bătrânul care-l abordase în piaŃa Lupoaicei.
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8.
Pe la sfârşit de februarie, la Giurgiu, într-o seară, el şi vecina se
adunaseră în garsonieră. Cu toate că ea avea două camere alături,
continua să vină cu farfurii acoperite şi oale pline pe care le
încălzea la el. Păstrau cuviinŃa, se cheamă că nu trăiau totuşi
împreună, de vreme ce nu-l primise în casă, ci doar îi ducea din
când în când, ca între vecini, de mâncare.
În seara aceea, se simŃeau adunaŃi împreună, cu gândurile
strânse acasă, aproape ca soŃ şi soŃie, după ani. Şi unul şi altul
veniseră de-afară, pe rând. Mai întâi ea, de la pâine, descuiase cu
cheia ei, pe urmă el, cu fulgi de zăpadă pe căciulă şi pe umerii
paltonului, se opri în antreu să se scuture, înfrigurat.
– Dac-ai şti ce vânt s-a stârnit! Ninge şi bate un vânt de-Ńi taie
răsuflarea...
Ea spuse:
– Da’ de unde! N-am fost şi eu? Numai ce-am venit...
El insista, căutând s-o convingă, ea refuza să creadă, repetând că
fusese afară şi nu simŃise nimic deosebit, i se părea lui, fiindcă era
friguros. Oricum, chiar dacă mai suflă un pic, ăsta nu e viscol, nu
mai are puterea din noiembrie ori decembrie, când era vremea lui.
– Şi atunci, zăpada de pe mine de unde-i? întrebă el, arătând spre
palton. Dar între timp fulgii se topiseră şi apa intrase în stofă.
– Dacă nu mă crezi, uită-te pe geam, adăugă, obosit.
Ea aruncă o privire ca să-i facă pe plac, şi spuse că nu vede nimic.
Fereastra era perdeluită cu aburi.
– Dar nici nu auzi? zise el cu dezamăgire.
Spera la mai multă înŃelegere, ea să se sperie, să se îngrijoreze
împreună, întrebându-se „ce ne-om face”, socotindu-se ce măsuri
să ia dacă se-ntoarce iarna. Dar ea nu auzea (sau se făcea că
n-aude) vuietul ritmic, rafalele, pretindea că e doar curentul din
bloc, sporit de câteva pale de vânt mai puternic.
Între timp, pe-ntuneric şi pe tăcute, afară totul se albea încet.
Dacă ar fi şters geamul cu mâna, ar fi văzut casele cu acoperişuri
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ninse şi câte-o cruciuliŃă de lumină, căci dincolo de bloc începea
şi se sfârşea periferia
După ce s-aşezară să mănânce, ł. aminti că pe stil vechi erau
abia la începutul lui februarie, aşadar nu trebuia să s-aştepte că
vine primăvara. Ea-l asculta cu admiraŃie şi respect,
ca-ntotdeauna când prin vorbe sau purtări o făcea să simtă cu
îmbătare, ca pe ceva scump, diferenŃa de cultură dintre ei.
De altfel, el părea şi la anii ăştia mai bine ca bărbat decât ea ca
femeie, tuns corect, cu mâini îngrijite; ale ei crăpau mereu pe la
unghii şi se învineŃeau când de fierbinte, când de frig, iar părul
şi-l vopsea singură pe la rădăcini şi nu nimerea întotdeauna
culoarea.
Asculta smerită, cu ochii-n farfurie, ridicând încet şi rar lingura
spre gură, cum el îi explica deosebirea dintre stiluri, făcând
calculul în ce zi se aflau pe cel vechi. Dând timpul înapoi, se
însufleŃea mai mult decât ar fi fost cazul.
La urma urmei, totul era o convenŃie de mult stabilită, dar el
vorbea aprins, povestindu-i despre reforma calendarului, despre
îndârjirea cu care stiliştii apărau timpul vechi, refuzând să creadă
că ar avea cineva puterea să mute sărbătorile.
– De multe ori a nins şi-a viscolit într-un aşa-zis aprilie, spuse.
Chiar şi acum, iată, se adevereşte că bătrânii aveau dreptate: nu
vine pe stil nou primăvara, pomii nu se uită-n calendare.
– Şi atunci, de ce s-au mai făcut toate astea? întrebă ea. Şi, de
fapt, ce zi e azi?
– 12 februarie... E normal să viscolească!
Era ca şi cum ar fi zis că tot stilul vechi e mai bun, căci adevărul
cosmic e de partea lui, deci aveau tot dreptul, la începutul
secolului, fanaticii din sate şi mănăstiri să lupte şi să moară
pentru timp.
Când s-au ridicat de la masă, pe când ea strângea, ł. s-a
apropiat de uşă şi a acoperit cu palma gaura cheii.
– Şi pe-aici suflă, nu simŃi?
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Ea a răspuns că nu simŃea şi nici nu credea că viscolul poate să
intre pe-acolo, era doar o închipuire de-a lui. Dar ł., fără să mai
spună nimic, în timp ce ea spăla vase, a rupt o bucată de ziar, a
frecat-o-n palme cocoloş şi a astupat orificiul.
Au mai stat cam un ceas, el întins pe pat, ea pe scaun la
picioare, vorbind când şi când despre chestii curente. Pe urmă,
văzându-l cu ochii închişi, ea s-a ridicat cu grijă şi s-a dus alături.
Acolo, a aruncat o privire spre fereastră: afară ninsese binişor,
şi ningea încă, îndreptăŃind îngrijorarea lui. Ninsoarea grabnică,
paralelă cu pământul, restabilise, după un scurt dezgheŃ, domnia
extremelor: alb-negru, ambele absolute, fără nuanŃe: bun ori
ticălos, prea-fericit sau mizerabil.
Spre dimineaŃă, când, fiecare la el acasă, deschiseră ochii,
începuse să se lumineze de ziuă, fără nici o bucurie, ca într-un
decor de teatru sau ca-ntr-o încăpere unde lumina e necesară doar
ca să nu te loveşti cu capul de ziduri.
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Partea a X-a

CAIETUL ASCUNS
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1.
Neobişnuită, soneria a vibrat lung, cu noduri. Femeia
întredeschise: în faŃa ei, debordând de pe preş, stăteau zâmbitoare
nu mai puŃin de patru cucoane, încălzite de soarele care pripea-n
aprilie, pe aleea de plopi tremurători. Femeia, legată la cap şi-n
papuci, le pofti să intre, dar să scuze deranjul: nu aşteptau oaspeŃi.
Cucoanele au umplut antreul, şi primele două se revărsară în
odaie. ł., aşezat la masă, făcu ochii mari şi se ridică încet în
picioare. Pe un fund de oală pusă cu gura-n jos, se usca, proaspăt
curăŃată, o pălărie, poate ultima, din cele trimise pe vremuri de
tante Hélène de la Paris.
– Credeai că scapi de noi? zise una, cu glas de clopot. Celelalte
zâmbeau generos.
– Văd că ai uitat ce zi e azi, adăugă alta, mai dulce. Noi ne
gândeam să-Ńi facem o surpriză...
– Şi chiar mi-aŃi făcut-o... spuse ł. zâmbind.
Avusese de gând să petreacă o zi liniştită, o duminică în voia lui.
Între timp, femeia se dumirise: motivul vizitei era ziua de Sf.
Gheorghe, sărbătoare mare.
– Suntem nişte cunoştinŃe vechi de-ale domnului, îi spuse una.
Noi am fost toate colege de liceu, am copilărit împreună. Pe
dânsul îl ştim de când eram tineri...
– Ne-am gândit să venim pe neanunŃate, adăugă alta, să nu dăm
impresia că ne-aşteptăm la pregătiri speciale...
Se instalaseră pe pat şi pe scaune, privindu-l cu ochi strălucitori.
– łii minte, spuse una, ce cântece frumoase cântam pe vremuri?
Făceam foc în grădină şi...
Glasurile se ridicară fără să avertizeze. „Mândra mea de
altădată,/Vino-n braŃe să te strâng,/Să-Ńi sărut guriŃa dulce,/Să
suspin, să râd, să plâng...”
– Nu cânŃi şi tu? îl îndemnă una. Pe vremuri, aveai un glas!
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ł. tuşi: nu-l lăsa răguşeala. Femeia aduse din încăperea jumătate
baie, jumătate bucătărie o tavă cu păhăruŃe de lichior şi servi
corul.
Apoi, cucoanele povestiră pe îndelete cum reuşiseră, după
multe căutări, să-i afle adresa din Giurgiu. Spre seară, corul se
retrase, trebuia să prindă trenul de Bucureşti. În uşă, se scuzară că
l-au luat pe nepusă masă, şi se-ndepărtară pe aleea scurtă, făcând
semne de adio şi bezele către ł. care le petrecuse până-n pragul
blocului.
– Ne mai vedem! strigă una.
Apoi, grupul îi întoarse spatele. El reveni abătut în garsonieră,
unde femeia îi aruncă pe sub sprâncene o privire ciudată.

2.
Golită de nimicuri şi boarfe, camera părea uriaşă, lucie şi mult
mai friguroasă. Vecina de peste antreu, privind întâmplător prin
uşa întredeschisă, s-a uitat apoi la ea cu invidie. Îi stătea pe limbă
să-ntrebe: „Ce faceŃi cu atâŃia metri pătraŃi?” Ea, soŃul şi copilul
aveau o cameră mult mai mică, în timp ce domnişoara se lăfăia.
Invidia îi alterase privirea, încât Fiica îi ghici gândurile şi oftă:
dac-ar fi ştiut vecina care-o pizmuia cât îi era de greu, cum nu-şi
găsea locul şi ce străină se simŃea, pentru că de fapt nu ea locuia
acolo ci singurătatea ei.
Când intra în odaie, singurătatea era aşa de solid instalată că-i
venea să spună „pardon” şi să se retragă tiptil. De sine stătătoare
şi stăpână, indecentă, singurătatea se dezbrăca şi umbla goală, iar
când încerca şi ea să se aciuieze într-un colŃ, mai că nu o-ntreba
rece, de sus: „Ce cauŃi aici?”; „Am venit şi eu acasă, sper că nu
deranjez”.
Cu înverşunare, aproape cu ură, rupsese fotografiile şi hârtiile
vechi, nemaipăstrând decât strictul necesar: o autobiografie
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succintă, pentru a o prezenta de câte ori i se va cere, actul ei de
naştere (reconstituit, pentru că originalul, spunea maică-sa, se
pierduse la război), actele de deces ale părinŃilor. Suficient pentru
a rezuma o viaŃă. Când se uita la patul gol al maică-si, i se părea
că solitudinea căpăta consistenŃă, o verosimilă prezenŃă fizică, de
vreme ce avea locul ei de dormit.
Într-o zi, se decise: scoase totul afară şi dădu lucrurile unei
cunoştinŃe. După asta, în loc să dispară, prezenŃa singurătăŃii a
devenit mai vie, tinzând s-o dizloce pe-a ei.
Se gândea mereu la ł., de la el porniseră toate. N-ar fi putut
spune cum, dar simŃea că din ziua când l-a privit cu alŃi ochi, de
când i se păruse că şi el o privea altfel, au început nenorocirile,
infarctul maică-si şi restul, sfârşind cu plecarea lui din Institut şi
cu faptul că nu-i mai dăduse nici un semn de viaŃă.
Gurile rele ar fi zis despre ł. că nu ei, ci maică-si îi făcuse
curte, pentru că de când bătrâna nu mai era, încetase şi el să mai
vină. „Eu, cel puŃin, m-am ales cu iubirea, îi zicea Fiica în gând,
dar tu cu ce ai rămas?” Chiar să fi vrut, nu-l putea urî.
Aşa cum se-ntâmplă de multe ori, a încercat şi ea să se răzbune,
dar pe altcineva: pe Puşti. Nu-i răspundea pe stradă la salut, iar
când a bătut la uşă într-o zi, nu l-a primit în casă, i-a amintit doar
că aceea cu care făcea lecŃii murise. Se prefăcea că nu-l cunoaşte,
dar îl urmărea în ascuns. Auzise că lucra la fabrică, împreună cu
taică-său; se mai zicea că avea familie, probleme, şi o ducea
destul de greu. „A intrat şi el în rândul lumii”, a zis ea cu răutate.
Când îl zărea pe stradă, îl studia de la distanŃă, iar când Puştiul o
saluta, întorcea capul în altă parte.
Puştiului, de câte ori trecea prin dreptul casei, i se înceŃoşau
ochii, amintindu-şi după-amiezile fără sfârşit, cât de copil era
atunci, când Baba, savurându-şi dulcele propriului glas, îi vorbea
despre nişte chestii de pe altă lume, despre mare, războaie şi
fluturi, puşcării şi hamali, despre prinŃese şi trenuri care stau pe
loc, în timp ce oraşele pleacă spre un loc numit Amur.
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3.
Aflând nu demult despre ł. că mai trăieşte şi vine uneori prin
Bucureşti, nu m-am mirat deloc. ł. nu are cum muri. E posibil
nici să nu fie aşa de bătrân. Pare mai degrabă grimat. Cine mai
ştie cine este cu adevărat, cum îl cheamă, câŃi ani are? Şi dacă
este foarte bătrân, poate nu se-ndură să moară de teamă să nu i se
afle secretul.
Nu pot să mi-l închipui pe ł. murind. Cred că, vorba unuia, nu
de moarte se teme, ci de publicitatea din jurul ei. Se gândeşte că
la înmormântare ar putea să apară, călcând peste morminte,
vreuna din doamnele care-l ştiau de când era tânăr. Una sau poate
mai multe, stol. Invitate la masa de pomană, sau chiar acolo, pe
buza gropii, ar putea să povestească (cu glasuri puternice, de foste
coriste bisericeşti) că-l cunosc de mult, cum îl cheamă, al cui este
şi de unde, stârnind discuŃii care l-ar face să roşească şi să
tremure postum.
Ori, mai ştii, unele ar putea să treacă pe-acolo, mergând la alŃii
cu flori, şi văzându-l scris pe cruce, să s-oprească, evocând ce ştiu
sau ce au auzit despre dânsul, să le mai audă şi alŃii, iar el să nu
aibă cum interveni, nici cum să se fofileze.
*
Căutând martori să-mi reconstitui primii ani de viaŃă (mai ales
vremea scurtă petrecută la Costiujeni şi refugiul), cineva mi-a
amintit că el ar putea depune mărturie, fiindcă a fost acolo, pe
atunci.
– Ştii, i se spunea Contele, a adăugat. Nu-mi dau seama de ce,
poate pentru că era elegant.
L-am căutat la telefon. Nu l-am găsit, o voce feminină îmi
răspundea mereu că nu-i acasă. Se recomandase drept „o vecină”;
i-am cerut adresa, mi-a dat-o. Am descoperit apoi că la Giurgiu
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nu există blocul „101 Z”, pe bulevard nefiind decât trei sau patru
blocuri.
Într-o duminică dimineaŃa, m-am trezit cu el la uşă. M-am mirat
şi m-am bucurat, privindu-l cu admiraŃie stupefiată. Deodată,
l-am auzit spunând ce-mi stătea şi mie pe limbă, dar nu
îndrăzneam:
– Doar dumneata ai mai rămas!
Ce-o fi vrut să spună?
O arteră în relief îi pulsa albastru pe tâmpla stângă, puteam să
număr pe ea secundele.
– Ştii, a zis, eu nu pot să depun mărturie... În dimineaŃa de 28
iunie 1940, eram în staŃia de autobuz, spre Costiujeni, voiam să
mă duc la serviciu...
Părea gata să-şi spună povestea. Aşteptam cu sufletul la gură. Nu
povestea în sine, ci mărturisirea. Istoria vieŃii lui o ştiam. Eu sunt
copilul botezat la Costiujeni, în aprilie 1942. Una din fetele în
crinolină era mama mea. Mi s-a povestit mult. Pornind de la un
pasaj dintr-o scrisoare veche, în care se vorbea despre „Conte”, îi
aflasem viaŃa de la alŃii.
Şi iată, sosise vremea mărturisirii. Venise singur la mine să-mi
spună cum a fost în 1940, sub ruşi, şi de ce s-a temut o
viaŃă-ntreagă. De ce tocmai la mine? Nu mai avea pe altcineva.
Cu ochii lipiŃi de buzele lui, să nu pierd nimic, aşteptam...
Dar el se întrerupse brusc, alunecând în urmă:
– ...Prima mea amintire: o zi de iarnă, cu zăpadă multă, virgină,
eu şi mama, într-o haină de blană lucioasă, cu căciulă elegantă; ne
duceam în vizită. Ori poate am văzut scena într-o fotografie
veche? Era zăpadă mare şi un ger năprasnic, dar nu-l simŃeam,
aveam mănuşi împletite de bunica, prinse cu un fir răsucit, pe
după gât. Amintirea asta m-a urmărit toată viaŃa: atunci eram încă
fericiŃi.
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A doua e, probabil, din anul următor: eu în braŃele tatei, venise
pe vreo două zile în permisie, eu aveam în mână o floricică şi-i
smulgeam una câte una petalele; tata mi-a spus să n-o mai rup, e
o capodoperă a naturii. Parcă-l văd: în uniformă de colonel, deşi
foarte tânăr; lupta pe frontul românesc, în CarpaŃi. De altfel la
scurt timp a şi murit la Oituz.
În casa bunicii, deasupra divanului, pe covorul de pe perete,
atârna chitara lui, a rămas acolo ani la rând, muriseră toŃi, dar
chitara era tot la locul ei. Mare amator de muzică, pe vremea când
era tânăr căpitan, necăsătorit, tata conducea fanfara regimentului
de grăniceri din Ismail.
Mama mai fusese căsătorită o dată, pe vremea când începuse
declinul familiei. Trăiau pe-atunci din rezervele bunicii, ea vindea
câte-o bijuterie scumpă şi făceau faŃă un timp.
Mama era şi ea iubitoare de muzică, avea o voce plăcută şi, ca
domnişoară, cânta cu succes la serbările şcolare şi la diverse
reuniuni. La un astfel de concert a remarcat-o comandantul
regimentului de grăniceri. Deşi foarte bun dansator, era cam în
vârstă: trecuse de patruzeci de ani, iar ea avea optsprezece. A
invitat-o la dans, i-a făcut curte şi după un timp s-au căsătorit.
Adevărul este că nu se potriveau, şi asta a ieşit la iveală curând.
S-a mai dovedit că era avar, cerea socoteală şi pentru banii de
piaŃă.
La un bal, chiar el i-a prezentat-o aghiotantului său, nimeni
altul decât căpitanul ł., care avea să fie tatăl meu. Ea era o
frumuseŃe: păr castaniu în cozi grele, nas uşor acvilin, ochi
strălucitori. El - brunet, cu ochii negri, frunte înaltă, piele smeadă,
mustaŃă mică, neagră (despărŃită la mijloc, ca o dublură a
sprâncenelor), atletic dar subŃire la trup. De la primul dans, şi-au
dat seama că erau, cum se spune, făcuŃi unul pentru altul. Rugată
de lumea din bal, ea a cântat câteva romanŃe (mai târziu, când
cânta ea romanŃe vechi, mă furnica în mâini şi-n picioare şi-mi
venea să plâng).
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Au început să se-ntâlnească, întâi pe faŃă, în casa soŃului, unde
el venea în vizită, apoi în ascuns. A izbucnit scandal mare, cum
era pe timpuri. A urmat despărŃirea, numai de fapt şi nu formal,
pentru că soŃul înşelat n-a vrut să-i acorde divorŃul. Pe
subordonat, adică pe tatăl meu, l-a transferat disciplinar la
Tighina, iar mama, gravidă cu mine, l-a urmat. Când a venit
vremea, tata a dus-o să nască la un prieten, moşier în comuna
Pietrişuri, nu departe de Iaşi, unde a şi fost înregistrată naşterea
mea. Apoi, s-a pronunŃat divorŃul, ei s-au căsătorit, şi tata a plecat
pe front.
Era mare păcat să-Ńi părăseşti soŃul şi să fugi cu altul, să faci
copii nelegitimi, să divorŃezi... Tata avea în neam preoŃi, familia
lui n-a iertat-o niciodată. Mama mi-a povestit toate astea, în
subsolul unde locuiam, săraci, după moartea tatei. Repeta: „Ăsta
e blestemul lor...”
Despre tata, se spunea că înainte de a o cunoaşte pe mama, ar fi
fost logodit cu o fată tânără, bogată. Trebuia să se căsătorească,
dar, spunea lumea, înainte de cununie a apărut mama, într-o
birjă, l-a chemat afară, şi aşa, îmbrăcat mire, l-a luat şi l-a dus,
încât mireasa a rămas uluită şi l-a aşteptat zădarnic, mult timp.
Înainte de-a cădea bolnavă, mama mi-a povestit despre naşterea
mea în ascuns, la Pietrişuri...
Mă uitam la el, abia respirând: te pomeneşti că aşa o fi! Chiar e
născut la Pietrişuri! Povestea părea simplă, uşor de crezut. Dar
atunci, martorii care au jurat strâmb spuneau, de fapt, adevărul?
Ce mai e şi asta? Adevăr sau minciună? Minciuna spune drept,
adevărul minte? Sau lui nu i-a mai rămas decât minciuna, şi o
apără ca pe ochii din cap, luându-i martori pe părinŃi? Ultima lui
minciună, prin care vrea să adeverească tot restul...
Artera îi pulsa din ce în ce mai iute.
– Mă simt un intrus, băgat în lumea asta cu forŃa... a adăugat.
Parcă sunt atacat din toate părŃile, ca un soldat pe front. De sus ateroscleroza, creierul care se uzează şi nu se mai poate regenera
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sub asalt, până şi rădăcinile firelor de păr îl afectează. De jos arterita, durerile din picioare, presiunea sângelui e zero la ambele.
În dreapta - ficatul, în stânga - pancreasul şi splina; şi ce-i mai
important, inima, tot în stânga! În spate, rinichiul stâng,
spondiloza dorsală şi lombară... În faŃă, ochii... Nu demult, am
descoperit un anevrism pe aortă, o dilatare, sângele intră între cei
doi pereŃi şi o umflă, se formează ca un glonte care va exploda
într-o zi... E o moarte uşoară...
A povestit apoi cum, copil, se furişa prin vie şi s-ascundea sub
un butuc umbros de viŃă, cu faŃa-n sus, migălind cu ochii frunzele
şi împletitura de vrejuri, ciorchinii semi-străvezii prin care se
zăreau sâmburii.
Când se-ntorcea pe burtă, cu faŃa-n iarbă, îl izbea forfota
gâzelor, mirosul extraordinar de frunziş, de pământ proaspăt, de
viaŃă veşnică. Pe urmă, se-ntorcea iar cu faŃa-n sus, suspendat
printre ciorchinii transparenŃi, şi auzea: „Ce faci, dormi?” Şi
răspundea nu dorm, dar îi era ruşine să spună cu ce plăcere
adulmeca pământul.
– Uneori visam că zbor, spuse, întindeam braŃele şi zburam, când
mai sus, deasupra celorlalŃi, când la nivelul capetelor, era o
fericire...
Mi-am mutat ochii la fereastră: Siberia era un plafon de nori, şi
nu se hotăra: să ningă sau să plece? Mă gândeam: ce repede Ńi se
poate schimba viaŃa, într-o dimineaŃă crucială... Dacă în loc să se
fi suit în autobuzul care ducea la spital...
Dar la urma urmei, cine sunt eu să-i aştept mărturisirea? Nu
numai că ştiu ceea ce el nu ştie că ştiu, dar vreau să-l şi aud
dezvăluindu-şi nu o întâmplare banală, ci taina vieŃii. Nu cumva
m-am transformat în personajul cenuşiu, care scormoneşte în
existenŃele altora? În ce mă erijez? E secretul lui, are dreptul să-l
păstreze, să nu-l spună, chiar dacă e ştiut de-o lume-ntreagă.
Despre un an din viaŃa lui, nu va vorbi niciodată. Nu vrea să-şi
aducă aminte. Victimă terciuită ori călău, poate n-a făcut nimic
ori a comis totul. Continuă să tacă, lăsându-mi fantezia să lucreze
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liber. Totuşi, nu poŃi să ştergi ani din viaŃă: chiar dormit ori zăcut
în comă profundă, acest timp există. Dar numai Dumnezeu ştie
adevărul.

4.
Într-o zi, ł. a primit prin poştă un plic gros. Expeditorul nu era
menŃionat. Cu mii de precauŃii şi temeri, l-a deschis. Era un caiet,
şi în el un jurnal, al uneia care semna Dagmara. I-a trebuit mult
până să facă legătura între nume şi o femeie de la Institut, una
care avea o mamă în vârstă, el se ducea pe acolo uneori. Totuşi,
figura nu şi-o mai aducea bine aminte. „Care o fi fost Dagmara?
se întreba. Aia cu ochi albaştri ori ailaltă, cu părul lung, îl purta
împletit, deşi nu mai era la vârsta cozilor...?”
A pus caietul în sertarul noptierei, unde păstra bileŃelele
răsucite ale fetei în crinolină („noapte bună”, „ce zi frumoasă a
fost azi”) şi cartea poştală, vedere din Piatra NeamŃ, având în
toiul verii data de 22 februarie, ziua când el şi doctoriŃa din
Broşteni se văzuseră prima oară.
Îi citeşte şi femeii de-alături pasaje din caiet, ea ascultă fără
gelozie, totul e spus aşa, pe departe, sună frumos, şi e mândră de
el că a stârnit gânduri. Nu înŃelege toate cuvintele, dar poate
tocmai de-aceea îi place, îşi dă seama că e vorba de iubire, că el a
fost iubit.
– Ce-ar fi să mergem la ea, întreabă femeia; oare o mai fi trăind?
Ar vrea s-o vadă pe aceea care scrisese caietul.
Dar el alungă ideea:
– N-are rost.
Citesc aproape în fiecare seară. Când îl vede că stă cu ochii-nchişi
(de fapt, nu doarme, îşi Ńine pleoapele strânse peste lacrimi),
femeia îi trage uşurel caietul din mână şi se uită la coperŃi cu un
zâmbet de sus: nu e de soi, ea ştie altele mai arătoase şi mai
scumpe. Dacă ar fi să-i trimită şi ea unul, ar şti de unde să
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cumpere, la fel cum s-ar pricepe ce să facă, ce să pregătească la
nevoie, pe cine să cheme, cât să-i dea preotului, cât dascălului, şi
de unde să ia batiste, prosoape, nucă şi grâu.

JURNALUL DAGMAREI
łie
Nu cred că Ńii minte ziua când am stat cel mai aproape de tine,
parcă numai noi, deşi eram cu mulŃi, foarte mulŃi, venise un film
franŃuzesc, era şi color, şi ne-am dus în grup la un cinema din
apropiere. Pentru tine n-a fost decât un film, pentru mine - cu
totul altceva.
Ne uitam cu nerăbdare la ecran şi deodată, deşi era lumină-n
sală, am zărit în adâncul albului genericul sovietic, muncitorul şi
Ńăranca ridicând ciocanul şi secera. Ni s-a părut că auzim şi
muzica binecunoscută, de parcă ecranul şi pereŃii ar fi fost
impregnaŃi şi nu mai era nevoie de proiecŃie, pânza şi varul ştiau
filme ruseşti pe de rost.
Probabil, tehnicianul greşise bobina. După nici un minut,
stafiile s-au stins. Uşile se dădeau mereu de perete aducând
miros rece de-afară, sala era plină, stăteau şi-n picioare.
Noi venisem din vreme (aveam biletele luate c-o zi înainte), ne
instalasem pe scaune, în mijlocul şirului, fragmentaŃi în două,
unii în spatele altora, pentru că nimeni nu voia la cap de rând, să
vadă personajele turtite.
Stăteam cu ochii Ńintă, deşi nu începuse.
Te-ai nimerit în spatele meu. Te simŃeam cu spatele, rândurile
fiind dese, cu spaŃiu mic, îŃi simŃeam prin spătarul subŃire
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genunchii, şi uneori, în valul filmului, mâinile pipăind scurt, ca-n
somn, fâlfâiau pe la umerii mei.
Nu îndrăzneam nici să respir, îŃi simŃeam pe păr răsuflarea.
Din când în când îŃi dregeai puŃin vocea, ca şi cum te pregăteai
să spui ceva, şi eu eram numai urechi, cu ochii doar de formă la
ecran.
În loc să văd actorii de pe pânză, te vedeam pe tine. Nu auzeam
din ce spuneau decât frânturi, în schimb ascultam tăcerea ta. Nu
ştiu despre ce era filmul, franŃuzesc şi color, n-am înŃeles nimic,
ştiu însă pe de rost toate mişcările tale (la un moment dat ai
încercat să-Ńi pui picior peste picior şi m-ai atins cu genunchiul),
ştiu de câte ori ai oftat sau ai dat un început de glas, cum îmi
bătea inima aşteptându-Ńi replica.
În fine, către mijlocul acŃiunii, s-a întâmplat un lucru minunat:
Ńi-ai întins pe sub scaunul meu picioarele amorŃite, atingându-mi
cu vârfurile călcâiele.
Nu îndrăzneam să mă mişc, de frică să nu Ńi le retragi. Probabil
că nu Ńi-ai dat seama, prins de film, n-ai ştiut că acolo-s
picioarele mele. Cert este că ne atingeam, intimitatea era
aproape perfectă, şi, culmea, asta se-ntâmpla într-o sală unde
n-aveai loc s-arunci un ac.
Mă rugam ca filmul să nu se mai termine. Colega de-alături
m-a apucat de braŃ şoptind:
– Nu-i aşa că-i grozav?
Abia în momentul acela am descoperit scena care se derula pe
ecran: doi, un el şi o ea, stăteau în fotolii uitându-se unul la
altul; ea l-a întrebat privindu-l duios:
– Cum e viaŃa ta?
El tăcea, căutând un cuvânt, şi atunci te-am auzit pe tine şoptind,
dar atât de clar că mi s-a părut că răsună sala:
– Insipidă.
Şi, la o secundă după tine, a răspuns şi personajul din film:
– Insipide.
Nu era decât ecoul tău.
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M-am gândit că poate personajul acela semăna cu tine, te
recunoscuseşi în el, altfel n-ai fi putut să-i nimereşti replica, s-o
spui în locul lui. Şi rău mi-a părut că n-am urmărit filmul.
Nefiind atentă decât la tine, pierdusem prilejul să aflu din film
cine eşti tu şi de ce eşti trist.
Şi eu care credeam că eşti fericit, că nepăsarea ta vine din
mulŃumire, descopeream ce anostă Ńi-e viaŃa, de fapt, şi fără
speranŃă.
M-a năpădit un val de iubire, am înŃeles că eşti rănit şi de-asta
te retragi mereu. Mă întrebam cum aş putea să te mângâi, fără să
te-ntreb nimic. Imaginam fulgerător scenarii fericite, tot felul de
urzeli, mici intrigi provocatoare de bucurie.
Deodată, am auzit lumea din jur vorbind din ce în ce mai tare
şi m-am gândit: De ce tulbură filmul?
Dar colega m-a tras de mână:
– Hai că s-a sfârşit.
Şi te-am auzit ridicându-te; atunci m-am sculat şi eu, amândoi
ne-am îndreptat cu faŃa spre ieşire, fără să ne uităm unul la altul.
*
Când te-am auzit vorbind în hol, am orbit, m-am prins cu
mâinile de muchiile dulapului. Nu-i drept să mă prigoneşti în
halul ăsta, să mă năpăstuieşti aşa. Nici nu ştii ce faci: tu
zâmbeşti, eu tremur.
Eşti o năpastă pe capul meu, n-am linişte de tine. Unde
mă-ntorc te văd, şi când te văd mă-mpiedic pe loc drept,
caraghioasă. Mă simt mişeleşte lovită, toŃi îmi aduc aminte de
tine, şi pe stradă te văd, repetat, ca turnat în tipare.
Vreau mai bine ură, zâmbete false, împăstate, aplicate ca rujul
pe guri. Duşmănie vreau, picurând cu anii, vreau o indiferenŃă
lungă-lungă, priviri reci, ochi negri, vorbe-n doi peri. Vreau
calmul potolit al neiubirii.
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Nu mi-e frică decât de tine. Mă rog să se-ntâmple ceva, să nu
mai vii, în loc de tine să intre pe uşă duşmani, invidioşi, răi,
vicleni, indiferenŃi, toŃi mai odihnitori ca tine, să mă-ngrop în ei,
să nu mă mai găseşti.
Plâng, îmi îngheaŃă ochii de lacrimi, nu mai am putere. Când te
văd, îmi pier drumurile, în afară de cel spre tine. Te-aud venind,
apari în toate uşile deschise, eşti o persecuŃie!
Azi-noapte în vis se făcea că eram mire şi mireasă! Şi eram aşa
de buni de fericire!
Am visat că au sosit la nunta noastră, cu noaptea-n cap, de la
Ńară, cu pomeŃii lustruiŃi, unchi în haine de moarte, călătoriŃi pe
culoar în picioare, şi mătuşile (cum le tremurau mâinile!) au
venit cu lumea-n sticle de-ochelari.
Pe toŃi îi iertasem, era o foială de nume de sfinŃi alintaŃi, puse
pe tot felul de frunŃi fără merit. Pe toŃi îi iertasem că s-au lăsat
traşi pe sfoară, că au luat premii cu cunună, că au şoptit, că au
tăcut.
SperiaŃii, vorbăreŃii, plânşii, nebunii, viii şi morŃii, capetele
plecate, copilăroşii, cei care nu mai ştiu cum îi cheamă, cei
nevăzuŃi de zeci de ani. Bătrânul cu basc de copil, puştiul cu fular
de bătrân, cei cu junghi în genunchi, cei ce râd fără zgomot.
ToŃi dansau în casă după un tangou cu răsturnări bruşte şi
reveniri. Noi ne-am întors spre ei cefele şi am plecat, eu
tremurând, tu - în plină glorie.
*
Mai ştii, ne-ntâlnisem pe bulevard, îmi spuneai fel de fel, la
mine nu te uitai ci peste umerii mei, la o lumină pe care Ńi-o
vedeam sclipind în ochi. Şi umbră-mea Ńi s-a răstignit pe cămaşă!
Umbră-mea s-a lipit de tine, te-asculta la piept, de-Ńi auzeam
inima. Umbră-mea te-a sărutat pe gât, Ńi-am simŃit perii blonzi,
aspri, sub falcă.
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Mi s-a făcut negru-n ochi. Când m-am uitat iar, ticăloasa
fugise. Cine ştie pe unde hălăduie, teafără, la vreo mediterană,
cu părul ud printre oleandri, în miros de sare zvântată, de ploaie
proaspătă şi zaŃuri de cafea.
*
Trebuie să mă schimb, să-mi tund părul, să mă fardez, să-mi
fac rochii. Poate Ńi-e ruşine să ieşi cu mine pe stradă. Nu m-am
gândit, dar se poate. Altfel, de ce? Doamne, ajută-mă. Mi-e frică.
M-am pomenit printre străini pe care nu-i înŃeleg: Ńepeni, reci, cu
tălpi inflexibile, priviri moarte.
Doamne, fă să înceteze coşmarul! Nu m-am mişcat de-aici, dar
mi-a plecat lumea, probabil se mai întâmplă. Tot ce-ar trebui să
se mişte e-ncremenit, ce-ar trebui să nu se clintească-n veci fuge,
zboară, piere. Nu recunosc oamenii: ăştia nu sunt ai mei, nici eu
a lor.
Când dau cu ochii de mine li se răcesc privirile până
le-ngheaŃă, şi ninge, din ochii lor ninge, nu din cer, pentru că nu
ştiu să plângă normal.
Ce poate fi mai natural ca plânsul, cald, fierbinte, la
temperatura sângelui, e din tine. E-aşa de bine să plângi. Dar ei
ning în loc să plângă, li s-a învineŃit cerul gurii.
Aş vrea să vorbesc, dar n-am cu cine, limba din jur n-o înŃeleg,
spun unii c-ar fi română, nu ştiu. Mâine-poimâine, cineva are să
mă-mpingă:
– Hai, hai!
Va trebui să mă mişc repede, cât nu-i prea târziu. Să mă-mbrac şi
eu ca lumea, să mă tund, să mă fardez, să umblu Ńeapănă, cu
tălpi inflexibile, să ning va trebui, pe unde trec să-ngheŃe. Şi ce
atâta vorbă? Vreau să-mi trăiesc viaŃa.
*
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Pe uliŃa cu prăvălii, i-am văzut de departe, lângă sticlăria cu
obloanele trase. Instrumentele sclipeau, şi asta Ńinea loc de sunet.
Un băiat cu părul negru retezat sub ureche, din când în când
învârtea în loc violoncelul, dansatoare grasă dar uşoară titirez.
Altul, cu păr lung şi cărare la mijloc, îşi lipise tâmpla stângă de
vioară, oferindu-şi pe ea capul, cu gâtul îndoit puternic, încât i se
vedeau zvâcnind arterele întinse.
O fată cernea sunete moi dintr-o tamburină doldora, alta
descosea o ghitară. În fine, un tânăr înalt, ceva mai matur,
încerca să-şi acomodeze buzele cu un fluier lung, cu armături
lucitoare, şi de câte ori izbutea, chipul cu genele plecate îi
devenea serios şi melancolic.
Muzica nu s-auzea încă, dar o vedeam, era acolo, surdinizată
când şi când de perdele de trupuri în mers. Îmi dădeam seama că
băieŃii şi fetele ar fi putut cânta şi mai bine, dar se reŃineau, nu
puneau tot sufletul. Poate mai şi săreau câte-o măsură, se făceau
imperfecŃi de dragul perfecŃiunii, să nu contrasteze Ńipător cu
larma străzii.
Era o zi pripită, de primăvară, cu pofte repezi şi sclipiri de
cioburi; pe marginea trotuarului, Ńiganii vindeau agrafe de păr şi
oje, panglici şi şepci vânătoreşti. Se simŃea în aer cum, undeva,
în sfântul pătrat negru al unei uşi de biserică, un călugăr
osândea senzualitatea florilor.
Însă de pretutindeni, din zările drepte, venea crescând parfum
din flori necunoscute: sparcetă trandafirie, raigras peren cu
aristă, golomăŃ noduros, golomoz roşietic, ghizdei auriu şi firuŃă
dulce, rourică, păiuş şi rogoz, crescute-n umilinŃă şi anonimat pe
câmpuri.
Dacă nu le vedeam nu era vina lor, nici a mea: aşa voise
soarta, să-mi duc zilele în altă parte.
Dar, tot timpul, parfumul, ca şi muzica, era acolo, parfumul
adia şi muzica suna, o vedeam lângă obloanele sticlăriei, iar
când n-o vedeam, o ştiam că este.
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Brusc, mi-a apărut gândul că de când exist, de-a lungul întregii
vieŃi de până acum, muzica asta cu trei picuri melancolici şi o
lungă, mlădioasă răsucire de forŃă, încheiată printr-un marş pe
culmi subŃiri, exista şi ea, nu s-a întrerupt nici o clipă, mereu vie.
Nu cumva erai pe-acolo şi tu?
*
...I-am văzut sărutându-se. El se cocoşase albastru în lumină, ea
era prea scundă; ei i se deranjau mereu hainele, el i le-aranja ca
să le răvăşească iarăşi.
El chiar era puŃin cocoşat, dar pentru ea nu conta că avea un
pic de cocoaşă. Cred că-l iubea şi aşa, imperfect.
PerfecŃi, nu suntem nici noi.
De-am fi trăit pe vremea romanilor şi te-ai fi tăiat la bărbierit,
Ńi-ai fi pus pe cap o scufie din pânză de păianjen cu ulei şi oŃet,
să-Ńi treacă sângerarea. Eu, de-aş fi avut febră, aş fi purtat la gât
o furnică, prima care ar fi început să care una din unghiile mele
tăiate, zvârlite pe muşuroi.
Epilepticii, atunci, se târau în arene după lupte, să bea sângele
gladiatorilor, cald, de pe buzele rănii. Unii foloseau în chip de
unsoare jegul de pe atleŃi, încât ajunseseră să râcâie pereŃii din
palestre.
În cutele togilor, ascundeau, să le poarte noroc, gheme de şerpi
din Galia, încolăciŃi şi lipiŃi cu propria salivă. Cei care scuipau
sânge luau cenuşă de corn de cerb şi cheag de iepure, amestecate
cu pământ de Samos şi vin de mirt.
Ochii bolnavi erau unşi cu ploşniŃe pisate cu sare, subŃiate cu
lapte de femeie, miere şi ulei de trandafir.
Gingia unui dinte cariat era zgâriată cu os din şira spinării
unui dragon. Un vas rupt în creier se trata cu o amuletă făcută
din capul unui melc flămând, ghilotinat cu trestia, pus într-o
cârpă de in şi legat la gât cu un fir de lână, ori, cremă, întins pe
frunte, cu ceară albă.
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Am găsit leacurile astea într-o carte veche. Astfel de scene pot
să distrugă şi nişte statui, dară-mi-te oameni în carne şi oase. Iar
dragostea e o joacă de-a statuile.
Asta-i problema: nu sunt perfectă. Şi va trebui să descopăr că
nici tu nu eşti.
Aş vrea să-mi ierŃi greşelile, să te porŃi cu mine ca şi cum n-aş
avea o pată cafenie pe caninul stâng, un sân mai sus şi unul mai
jos, coapsele arcuite în paranteză, glezne cam groase.
Aş vrea să mă iubeşti ca şi cum aş fi frumoasă şi teafără ca
marmura.
*
Mi-ai fumegat din priviri şi nu te mai dibui, mi te-ai evaporat
din memorie. Nu te mai Ńin minte decât cum pielea-şi aminteşte
locul lovit. Nu mai ştiu decât că eşti, cum elevul ştie că există
răspunsul; te-aş copia, mi-aş face fiŃuici cu tine. Dar n-am de
unde.
Rămasă fără tine, vreau să-Ńi spun cum eşti în mintea mea,
acum, când te-am uitat şi nu mai ştiu cum arăŃi.
Mai ştii cum se spunea odată: „Ultima melodie compusă de...”
Aşa te simt eu acum. După tine nu mai e nimeni.
Ştiu că la capăt îŃi ridici Duminica, şi e ca o trecere dincolo, cu
ecouri în linişte, prin oraşul singur, într-o sâmbătă uscată, vara
târziu.
Ce lungă Duminică eşti, cu parfum de şifoniere rar deschise, cu
o haină păstrată-n oglindă, şi întrebarea dacă-Ńi mai vine
turnată!
Eşti ca atunci când te simŃi bine în singurătate,
când încerci să te potriveşti într-un tipar, şi te culci pe somiere
vechi, în negativul unui trup,
când auzi murmurul lucrurilor.
Eşti ca atunci când toată lumea are dreptate să fie, pentru că a
trecut prin filtru.
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Ca atunci când ai adormit şi nu ştii, şi dormi cu ochii în-genaŃi
de un somn lung şi adânc, rămas de astă-iarnă.
Eşti ca noaptea amintită înainte să se-ntâmple.
Ca finalul aburind al unei flori de leac.
Şi visez că vrei să te altoieşti pe mine.
Eşti ca spălarea părului, când se descoase o cărare pe creştetul
plecat, şi vălul încreŃit cade peste ochi, mirosind a clătire.
Aşa eşti tu când nu te mai ştiu cum arăŃi.

*
Nu prea mă duce capul să pricep cuvântul pleoapă. Mocneşte
în el sensul adânc, uitat, jinduit: a mângâia.
Ce legătură or fi făcut latinii multştiutori între învelitoarea de
piele a ochiului, care ne-nrudeşte cu broaştele, saurienii şi lupii,
şi dezmierdare, care-nseamnă scoatere din mizerie, şi e fapta
luminii? Pleoapă asta înseamnă: mângâietoarea. Cum să mângâi
cu pleoapele?
Pur şi simplu, m-apucă ameŃeala. Nu prea ştiu cum se face, şi
preget, să nu greşesc.
Dar, dacă vrei, pot să te mângâi în felul ăsta, abia descoperit în
miezul cuvântului care vine de la a atinge, a mângâia, a linişti
caii şi a îmblânzi lupii. Să te ating, să te mângâi, să te liniştesc,
să te-mblânzesc. Să te dezmierd până mi se tocesc genele.
Te văd cum mă priveşti, aşteptând să fac primul pas. Brazde să
trag prin puful pielii tale, răscolindu-l. Ca pe-o arie să te mătur
cu fluturii.
Să-mi ascult inima şi să-mi fac genele să bată în ritm cu ea,
încât să simŃi că nici măcar pleoapa te mângâie, ci pulsul. Cu
fiecare clipă pe care-o bat pleoapele, să te dezmierd. Să te
mângâi cu fiecare zvâcnire de timp.
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Am să-ncerc să te câştig de partea mea, cu mare teamă, ştiind
că, rău mângâiat, te pierd. Totuşi, cu vârful genelor te-ncerc, te
linguşesc uşor, cum pe timizi cauŃi să-i potoleşti ca pe cai.
Şi parcă te aud murmurând: n-ai să mă strici, n-ai să mă prinzi
cu blânzenii din astea, n-ai să mă-nvingi cu dezmierdări de
la-nceputul lumii, dar încearcă.
*
Te-ai urâŃit în mine peste noapte, fără să vreau te-am scăpat şi
te-am pierdut. Când te-am găsit din nou nu mai străluceai.
A fost mai rău decât dacă te-aş fi uitat. Erai tot acolo, dar
altfel, îmbătrânit, trist şi mai ales străin, un oarecare, nu se ştie
cum pripăşit în gând, aşteptând dizolvarea, cu numele răzuit de
pe frunte, cu pleoapele lăsate, parcă te-ascundeai în indiferenŃă.
Gura Ńi se umbrise rece.
Adormirea mea izbutise să te-ntunece. Închis, plumbuit,
mohorât, parcă te ponegrise cineva. Mă plictisisem de tine. Erai
veşted.
Nu ştiu cum a fost posibil! Îmi cer în genunchi iertare pentru
ce, fără să vreau, Ńi-am făcut. Mă ia cu frig, sunt înfricoşată, simt
nevoia să te văd imediat, să mă conving că nu Ńi s-a-ntâmplat
nimic.
La slujbă, te caut sub un pretext stupid; tu îŃi dai seama că
mint. Dar nu ştii de ce sunt înnebunită, de ce te descos cu ochii,
ca şi cum aş sta să te cumpăr.
Eşti stânjenit, simt cum pierd încă o şansă, poate ultima, cum
scad în ochii tăi. Sunt la pământ, şi totuşi oftez uşurată: n-ai păŃit
nimic, nu eşti cum te năzăreai în mine, în variantă bolnavă.
Şi-mi vine să plâng de ce-am fost în stare fără voie să-Ńi fac.
Doar cât am adormit puŃin, şi tu erai să-mi mori în memorie,
obscur, părăsit, aproape fără sânge.
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Privindu-te, făgăduiesc în gând că am să te Ńin minte strâns,
strâns de tot, să nu te mai uit nici în somn, când nimic nu mai Ńine
de mine.
*
Era ziua ta, s-au strâns bani să-Ńi luăm un cadou. Mi s-a părut
meschină nu atât suma cât ideea că se fixase o sumă, că tu
n-aveai habar, în timp ce colegii se scotoceau în portofele, unii
s-au şi împrumutat; păream atât de săraci faŃă de ce-ar fi trebuit.
Era o conspiraŃie. Odată banii strânşi, nu ştiam ce să facem cu
ei: erau prea puŃini şi prea mulŃi totodată, insuficienŃi pentru un
cadou scump, prea de-ajuns pentru un fleac oarecare.
Greşeala a fost că am lăsat-o pe secretară să se ducă, a venit
cu un pachet uriaş şi cu o sticlă-nfăşurată-n hârtie cu inimi. Ne şi
miram cum de-a cumpărat ceva aşa de mare cu banii pe care-i
avea.
Dar când a desfăcut pachetul, am văzut: luase un bibelou de
porŃelan, un tigru ridicat în salt pe labele din spate.
CâŃiva au mormăit, neconvingător: e foarte frumos, alŃii au zis:
bine că ai luat şi şampania.
Ea a declarat triumfal:
– Mi-au mai şi rămas bani!
Şi toată lumea a fost de acord să cumpărăm cafea amestec şi
fursecuri (râncede) de la cofetăria din staŃia de tramvai.
Îmi venea să plâng de necaz. Încă de dimineaŃă aveam în mine
o fanfară mută, de bucurie că erai sărbătorit, dar toată aeriseala
din suflet mi s-a stins cât ai clipi. Dădeam din colŃ în colŃ,
înnebunită de gândul că-Ńi vor înfăŃişa la prânz obiectul ieftin şi
sticla, iar tu va trebui să te-arăŃi încântat şi să le mulŃumeşti.
În tăcerea generală, glasul tău suna mai firav ca de obicei, mai
singur ca niciodată. Voiam să-Ńi fac un semn, să-Ńi dau a-nŃelege
în vreun fel că ai fi meritat altceva, aş fi vrut să m-asigur că nu
eşti nici supărat, nici trist.
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M-am tot mutat de pe un scaun pe altul, şi când au început
felicitările, m-am trezit lângă tine. M-am văzut în luciul unui
geam şi nu m-am recunoscut, zâmbeam pur şi simplu prosteşte.
Cineva te-a întrebat cum Ńi se spunea când erai copil, cum te
striga mama ta. „Am tot încercat să formăm diminutive, zicea,
dar nu ştim dacă te-am nimerit.”
Te-ai înroşit, cu ochii-n jos (ce mult te-am iubit atunci!) şi ai
zis:
– N-aveaŃi cum să nimeriŃi, fiindcă mie mama-mi spunea Pupa.
ToŃi au izbucnit în râs, apoi au vrut să ştie de unde vine, de ce
aşa şi nu altfel. Unul a zis, doctoral, că pupa e stadiul de mijloc
între larvă şi adult, între schiŃă şi icoana definitivă, o anvelopă
devorată cu poftă de alte insecte, pupivore.
Altul susŃinea că pupa înseamnă de fapt păpuşă, simulacru, în
timp ce unul de la contabilitate şi-a amintit că la Ńară înmuguritul
pomilor se cheamă împupit, şi asta înseamnă că ai să fii veşnic
tânăr. Cei mai mulŃi au fost de părere că numele tău alintat vine
de la a pupa, că ai fost un răsfăŃat, şi, logic, s-au apucat să te
sărute, felicitându-te pe rând.
Cu toate că aş fi putut să ajung mai repede la tine, nu m-am
mişcat de pe scaun; inima îmi bătea ca o tobă. Aşteptând, am
rămas ultima. Nu mi-am dat seama cât de greu va fi.
Pe când ceilalŃi te sărutaseră la grămadă, într-un fel de năvală,
eu a trebuit să vin singură, ca şi cum în birou n-ar mai fi fost şi
alŃii care făcuseră acelaşi lucru, şi m-am pomenit în faŃa ta
tremurând, solicitând parcă un altfel de sărut.
Am îngăimat: la mulŃi ani, şi te-ai uitat la mine surprins. Apoi
te-ai aplecat uşor oferindu-mi obrazul stâng; chiar atunci te-a
strigat cineva, ai întors capul brusc în direcŃia strigătului, şi în
loc de obraz Ńi-am atins cu buzele gura. N-a fost un sărut ci o
întâmplare.
łi-ai smucit capul îndărăt, eu am rămas cu gura întinsă în aer,
pe ochi stăteau să-mi cadă perdele fierbinŃi. Buzele tale le-am
simŃit sută la sută străine!
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łin minte că m-am uitat în jos, pe podea o hârtie mototolită se
zvârcolea gata să învie, m-am aplecat s-o ridic şi am strâns-o în
pumn.
*
La un pas de tine, strigam şi n-auzeai. Cu ochi largi, cu nări
umflate, strigam, gura răzbea pe dinăuntru, respinsă de faŃa de
lemn, ca un mugure silit să se deschidă invers, în sine.
Dar nu izbuteam să scot nici un sunet. De fapt, nici nu strigam
ci azvârleam spre tine doar sâmburi de cuvinte, cum ai arunca
pietricele într-un geam stins. Cuvintele nerostite se risipeau pe
drum, cădeau în mine, tu rămâneai indiferent ca o
fereastră-ntunecată. Şi cât aş fi vrut să-Ńi văd în ochi lumina
crescând!
Strigam în gând, ar fi trebuit să m-auzi, însă nu m-auzeai. Surd
la strigătul meu, nu erai tu de vină. Nu aşa se strigă în gând, ci
cu zvâcnete de raze, cu stăruinŃă de lumini în noapte ori cu
deznădejde de lumini în lumini.
Am plâns în gând, obrajii îmi şiroiau pe dinăuntru ca o mască
în care transpiri. M-ai întrebat de ce am ochii roşii, am răspuns
nu ştiu.
*
Simt cum mor, ceva foios se desfoaie, altceva durează, fiorul
viu răsare sub desfoiere.
Foioasele din mine desfoindu-se stârnesc muguri. Întruna mor
şi mi-e bine murind. Sub fiecare val de fragilităŃi renasc, cu cât
mai iuŃi sfârşiturile, cu atât eu mai vie.
Foşnet continuu, răsfoit de vânt, foioasele mele se desfoaie
foşnind. Întineresc pe sub murmure, mă numără cineva bob cu
bob, fir cu fir, îmi murmură trupul, mă numără, mă murmură.
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De carnea mea murmurată sunt. Pentru tine, întineresc pe sub
morŃile repezi, murmurând murmurată: sunt în puterea ta, fiindcă
eşti bun de la Dumnezeu, fiindcă eşti.
*
Mai ştii unde mi-ai zis tu o dată că se rupe inima târgului şi
vezi cerul? După ce treci gangul cu boltă sonoră, cu ziduri din
care pişti ca din pâini cu degetele, ar trebui să ieşi din umbră, să
ai de jur-împrejur numai soare.
Dar eu şi în lumină, cu spatele la zid, ca de glonŃ mi-e frică, de
parcă aş avea de murit. Ca şi cum în următoarele ore ceva
necunoscut ca moartea m-aşteaptă, şi nu ştiu cum să fug, am
clipe numărate şi evadarea imposibilă: voi fi în curând pe eşafod
şi oraşul, din jilŃurile ferestrelor, mă va privi murind.
La toate prefer varianta sălbatică, din curte nu aleg grădina, ci
marginea unde n-ajunge nimeni, mirosul de iarbă uscată; prin
asemenea locuri aş sta, ca şi cum aş fi din drojdia lumii.
Îmi place să m-ascund, de parcă m-ai urmări. Abia acum
pricep de ce mă Ńin deoparte: ca tu să mă cauŃi. Dar nu când
m-ar găsi oricine, în lumină crudă, ci doar când de nimeni zărită
mă păstrez ca să mă descoperi numai tu. Tu eşti frica din sânul
meu. Mă tem că n-ai să mă găseşti.
Nu te-aud dând uşi după uşi de perete (unde e?), nu-ntrebi de
mine, nu scormoneşti după mine cu ochii, nu vii respirând ca
după mers mult şi grăbit, nu oftezi uşurat când mă vezi, ca omul
ajuns acasă.
Treci peste mine cu privirea ca şi cum n-aş fi, nimic în chimia
ta nu se schimbă. Acul în carul cu fân dac-aş fi, ziua de ieri, şi tot
m-ai vedea mai bine.
Incognito iubită, travestită în nepăsarea ta până la pământ,
clandestină (altfel de ce m-aş ascunde?), conspirativă (cum să nu
tac?), conjurată (nu divulg!), mă ascund, mă feresc, mă trag în
umbră, şi vreau să mă dai pe faŃă. Să spui:
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– Am găsit-o, după lungi dibuiri, vreau să se ştie că ea este.
Pentru ea am trezit în mulŃi un orizont de ispite, ca să-i cumpăr
secretul cu bani, am urmărit-o prin masca toropelii, m-am folosit
de trădări, am bâjbâit orbeşte, am răvăşit lumea.
Aşa ar trebui să fie, dar nu te-aud venind. Stau şi aştept să fiu
dată-n vileag, cât mai curând, un fleac de nimic, un gest, o
privire, o vorbă, să mă trădeze. Şi-mi închipui că-n vremea
asta-mi duci dorul, mă râvneşti fără să vrei. Stau şi te-aştept, şi
parcă te-aud.
Şi mă iei de mână şi mă scoŃi în zi.
*
Sunt atâtea regnuri, specii şi subspecii de dragoste... Actul de
amor începuse banal, de la o simplă scânteie, pentru că era
duminică şi mirosea puŃin a primăvară.
El, mândru ca literele încârligate care-l scriau în paşapoarte,
îşi ascundea sub parfum de ienupăr izul murat în sudoare. Ea,
fină ca foiŃa, cuprinzându-l total, delicată cu dăruire, se estompa
pierzându-se în arderea lui, mirodenie timidă dar dulce.
Dragostea dintre foiŃă şi tutun s-a sfârşit repede. Au ars
împreună cam un sfert de oră. Nu s-au despărŃit, străini, la final,
separându-şi resturile: tăciunele meu, tăciunele tău, au rămas
uniŃi în fragilă dar fidelă alcătuire de scrum.
Ieşit din consumul rapid al nunŃii, supt cu sete din măduva
părinŃilor, diminutivul lor ar mai fi stat în căldura-mbrăŃişată.
Dar n-a avut încotro: părinŃii erau cenuşă, un deget uriaş i-a
scuturat în Ńărână, printre coji de seminŃe şi etichete color.
Diminutivul venea buimac pe alee, la nivelul genunchilor, orfan
de contrabandă, prefăcându-se că ştie încotro se duce, că avea
întâlnire şi a întârziat. Era o zi cu soare în exces, vântul l-a
împins pe aleea dreaptă ca rigla, unde trage a iarnă dinspre lac.
Lumea şontâcăia pe tălpi bătrâneşti, aluneca, dansa pe tocuri,
nu părea să-l vadă. Pe alee venea un nor mic de fum de Ńigară,
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fără numele dat de părinŃi. Abia reuşea să s-adune, să se strângă.
După câteva minute a fost sfâşiat de zvâcnetul unei umbrele.
*
Sunt mii de forme de iubire, mi-e greu să le-nşir, dar te-aş iubi
cu toate. Senior de Mara (Ńinut nevăzut pentru mine) Ńi-aş spune,
pe urmă te-aş dispreŃui regeşte, ca iar să te ridic din genunchi.
Te-aş iubi ca prinŃesele urmându-şi bărbaŃii-n exil.
Aş tăcea lângă tine o zi întreagă, şi seara aş izbucni în vorbe,
Ńi-aş căuta pricină ca să te pot ierta şi mai ales să mă fac iertată.
Alteori aş lipsi un timp, ca să te fac să-ntrebi în stânga şi-n
dreapta de mine, să văd dacă-mi simŃi lipsa (măcar aşa să mă
simŃi, sub formă de lipsă).
După două zile m-aş întoarce ca să-Ńi văd ochii tresărind, ca să
te-aud zicând unde-ai fost (însă s-ar putea să nu zici nimic, de
parcă n-ai fi observat că am fost plecată, şi n-am să ştiu
ce-nseamnă asta: e de rău sau de bine?)
Vezi că te pot iubi cu iubiri dispărute, cu dropii, inorogi şi cai
sălbatici? Nu te iubesc două zile la fel, abia aştept să mă trezesc
iubindu-te altfel: iubire veselă, iubire geloasă şi pe umbra mea,
iubire liniştită, iubire oarbă. Am să cos pe-o pânză cu aŃă
albastră „Binecuvântează-ne, Fecioară”, şi am s-o pun pe
perete, deasupra mesei, să sorbim din linguri mâncând cu ochii
îngeri.
Sunt zile când nu te iubesc: mă simt fără nici un Dumnezeu,
liberă, însă tristă. În altele stau şi-mi înşir iubirile de tine.
Dar n-am nevoie de o mie de iubiri, vreau ce se-ntâmplă cu
lemnul când plouă, vreau să mustesc de tine.
Într-o odaie din vecini a plouat din tavan; au împins uşa, părea
încuiată pe dinăuntru (de ce, de cine?).
Au forŃat-o şi au văzut: din podeaua răsculată, şipcile sporeau,
se ridicau şi se lăsau în valuri înlemnite. Făcuseră unghiuri
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tăioase ca gheŃurile când se sparg, se înălŃau până la jumătatea
pereŃilor.
Podeaua sălta, aducându-şi aminte mişcarea, fiorii,
anotimpurile, luna chemând sânge în lemn şi poruncindu-i să se
umfle. Între patru pereŃi, podeaua sălta spre tavanul cu pete de
ploaie, scândura mucezea de dragoste. Vecinii au extirpat-o os
cu os, au ars-o în godin, era o iarnă feroce.
*
Marele Păun e un fluture din zona Mediteranei.
Un savant a avut odată ideea să facă o experienŃă. Când, într-o
dimineaŃă de mai, o femelă din specia asta a ieşit din cocon, încă
umedă a fost închisă sub un clopot de tablă.
Savantul a lăsat ferestrele deschise, şi seara, laboratorul a fost
invadat de fluturi-bărbaŃi. Cu bătăi moi de aripi, se roteau în
jurul luminii, se aşezau pe pereŃi, pe tavan, fâlfâiau şi mişunau
peste tot.
Savantul voia să ştie ce sisteme de informaŃii au, cum află ei că
la zeci de kilometri distanŃă, sub un clopot de tablă, îi aşteaptă
perechea?
Le-a amputat antenele, a presărat prin laborator naftalină, a
închis femeia sub alte diverse clopote: de carton sau de sârmă,
opace sau transparente, lăsate mai libere sau ermetic închise,
lipite cu sacâz. La urmă, a pus-o într-o cutie de pălării şi a
ascuns-o în fundul unui dulap.
Totuşi, n-a reuşit să afle dacă fluturii dispun de telegrafie fără
fir, de unde electrice, magnetice sau de altă natură. Stătea la
pândă, doar cu o lumânare aprinsă, pentru ca lumina electrică să
nu-i deturneze, şi fluturii năvăleau, se ardeau şi stingeau
lumânarea cu fâlfâitul aripilor.
În zori, după ce toată noaptea se loviseră de clopot, cădeau
epuizaŃi şi mureau. Fără dragoste, Marele Păun nu mai avea rost
să trăiască.
254

Şi ce frumos era, de parcă ar fi avut de trăit o veşnicie! De
mărimea unei rândunele, cu aripi mari şi moi, catifelate. Pe
aripi, tremurau picuri falşi de rouă sau de ploaie, poleiŃi pe
dinăuntru, gata să se scurgă.
Marele Păun a fost făcut cu grijă, în cele mai mici amănunte.
Doar gură nu are.
El nu ştie ce înseamnă să te hrăneşti, gura lui e doar o linie,
desenată pe deasupra, ca la măşti. Nu mănâncă şi nu bea.
Nu-i trebuie, deoarece trăieşte doar cât e îndrăgostit. Adică,
vreo câteva seri. Făcătorul lui a socotit că rezervele trupeşti or
să-i ajungă, şi nu l-a lăsat să mai piardă timpul cu căutarea
hranei şi a apei. Totuşi, i-a desenat, de formă, nişte buze.
Câteva zile, fără apă, fără hrană, doar iubind. Iubind, fără să
piardă un minut cu altceva. De fapt, îşi consumă întreaga viaŃă în
căutarea fiinŃei pe care s-o iubească, şi după ce-o găseşte,
moare. Trei sferturi din viaŃă e căutarea, şi dragostea
propriu-zisă durează o noapte.
Mă-ntreb: eu cât aş putea trăi doar ca să fiu îndrăgostită de
tine? Cât durează rezervele mele? Cât pot să trăiesc doar
iubindu-te, fără să pierd nici un minut cu altceva? Cam tot atât
cât fluturele.
*
Ieri, am vrut să intru la tine, uşa era întredeschisă, tu nu erai
aşezat la birou. M-am gîndit că te-ai întins, şi într-adevăr, erai pe
canapea, Ńi se vedeau numai picioarele descălŃate, cuminŃi, ca de
copil, în şosete.
Picioarele tale desculŃe erau înfrigurate, şi tu întreg erai în ele,
cu toată viaŃa ta, cu ierni lungi şi foarte mult frig, cu frică doar în
somn domolită. Am vrut să dau buzna, dar m-am gândit la ce ai fi
spus şi m-am oprit.
Şi rău am făcut, o să-mi pară rău toată viaŃa că am plecat fără
să-Ńi încălzesc tălpile.
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*
E o iarnă scârboasă, gri. M-am uitat din tramvai la un turn
părăsit, unde-a fost mai demult un castel de apă şi acum nu-i
nimic. Tremur. În cameră miroase a păpuşi.
Nu vezi că nu mai fac decât gesturi mecanice? Pun pâinea pe
masă, o tai, rup fărâma, o duc la gură, nu pot să muşc, gura mea
e doar desenată, ca la fluturi. Mimez că mănânc.
Numai tu mă poŃi smulge dintre dinŃii ceasului, numai tu mă
poŃi încălzi, când mă-nvârte prin casă cu paşi sacadaŃi mecanica
orei.
*
Uneori, mi te năzari cum te vede lumea, şi mi-e ciudă că te vede
aşa. Mi-e necaz pe ei fiindcă te-au văzut cu gulerul strâmb ori
împiedicându-te de prag. Mi-e necaz fiindcă s-au uitat la tine de
sus.
Aş vrea să iau asupra mea ridicolul care te-acoperă după o
noapte nedormită ori în zile proaste, când nimic nu-Ńi merge,
când frizerul te-a tuns prea scurt, prea altfel, şi tu te uiŃi cu ochi
speriaŃi la cei din jur şi-i aştepŃi să râdă.
Astă-noapte n-am putut să dorm, m-am gândit la viaŃa mea, la
lecŃiile lui maman, la dicŃionarele ei, cum mă punea să descopăr
(latin-français, français-latin) şi am plâns.
*
Am înŃeles deodată că dacă m-ai iubi, aş putea să fiu oricum.
Nu m-ai iubi pentru că sunt într-un fel sau altul, ci pentru că sunt
pur şi simplu, cu totul: cu umerii-n balanŃă descumpănită (mi-a
pus cineva în unul din talere, drept darà, un fulg), cu ochii
spălăciŃi de vânt şi de tot soiul de ape, cu încărunŃeala care-mi
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erupe prin piele, cu zăpăcelile şi uitucelile, cu numărul prea
mare la pantof, cu vocea care poate nu-Ńi place.
Fiindcă şi eu cu prelungiri până la tot ce atingi, vezi şi auzi te
iubesc. ÎŃi îndrăgesc preajma, iubesc şi ce vezi pe fereastră când
te uiŃi în stradă sorbind din pahar, glasul Ńiganului strigând
fia-a-re vechi, liniştea care se face între două şi cinci şi
ne-apropie, parcă suntem în aceeaşi odaie.
*
Mi-a trecut prin gând o nebunie: tocmai eu m-am găsit să te
iubesc! Meritai altceva, mai frumos, mai altfel, eu nu sunt cum Ńi
s-ar cuveni. În schimb, aştept de la tine minuni.
Mă gândeam: de ce oare nu pot să te am pe de-a-ntregul? De
ce mi se pare că am dreptul doar să-Ńi ating uneori mâna, de
parcă ai fi un sfânt făcător de miracole, la care lumea face cozi
pe serpentinele dealurilor?
Nici să te văd cu totul nu pot.
De câte ori îmi simŃi în spate privirea, te-ntorci.
Probabil Ńi-a rămas reflexul din copilărie
– Nu sta cu spatele la lume, nu-i frumos, i se spune copilului.
Oare de ce? Ai văzut vreo statuie stând cu spatele? Ceafa,
cerbicea, grumazul, spetele, astea nu sunt pentru ochii lumii, căci
s-ar putea să se descopere că marele, viteazul călăreŃ are gât de
copil, un fel timid de a-şi Ńine capu-ntre urechile-n care urcă
ruşinea.
– Nu sta cu spatele la musafiri, Ńi se spune, întoarce-te... ÎnvaŃă-te
să-Ńi prezinŃi frumos masca, întoarce-te. Pentru că spatele nu se
poate preface.
FeŃele mint, despre orice, despre cele mai simple fenomene,
despre faptul că lucrurile sunt supuse fatalităŃii, de pildă un
pahar pus din greşeală pe muchia mesei se răstoarnă sigur, cade
şi se sparge.
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E lucru demonstrat, dar feŃele noastre, ca şi feŃele statuilor, par
convinse că pentru ele nu există fizică fatală, par sigure de faptul
că apa nu îngheaŃă, că sângele nu curge şi nu se descompune, că
lucrurile nu cad şi nu se sparg niciodată.
Viteazul călăreŃ din statuie Ńine sus şi tare o sabie
imponderabilă. Dar spatele lui ştie că e grea, că poate să cadă
oricând, cu o grabă tradusă în cifre. Ştie că totul se frânge, mai
devreme sau mai târziu; în timp ce fruntea poartă masca birunŃei,
ceafa ştie că statuia moare.
Iată de ce eu nu te am de tot, pentru că-mi ascunzi secretele pe
care nu în frunte le porŃi. CauŃi mereu să-Ńi întorci spre mine
făŃărnicia.
Şi încă ceva: în relaŃiile dintre noi nu se acumulează nimic. Nu
pot să strâng duioşie de azi pe mâine, nu pot să pun nici un
zâmbet deoparte. Când ne vedem a doua zi, nu plecăm de la
zâmbetul depus în noi sau de la două-trei vorbe fireşti, trebuie să
reiau mereu de la zero, ca şi cum abia am fi făcut cunoştinŃă:
– Ce faceŃi?
– Bine.
– Ce vreme închisă.
– O să plouă la noapte.
*
De vină, numai eu am fost, dar nu-mi pare rău, mai bine că
n-ai primit felicitarea. La librărie, n-am găsit decât de-un fel, cu
o sanie trasă de reni, şi am semnat „Colega ta, Dagmara”.
Imediat ce am expediat-o, am regretat. Poate nici nu ştii că mă
cheamă aşa. Te şi vedeam întrebând în stânga şi-n dreapta cine-i
Dagmara, şi numele meu mi-a sunat ridicol.
Trebuia să fi semnat „O colegă” şi-atât, iar tu, mulŃumind
tuturor, ai fi ajuns şi la mine, atunci te-aş fi întrebat despre reni,
şi ai fi înŃeles că eu eram.
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Dar ce mai puteam face? O expediasem. Mă uitam la faŃa ta
când ne-ntâlneam pe culoar, să ghicesc dacă ai primit-o. După
un timp, mi-am dat seama că te priveam prea insistent şi am
renunŃat.
Acum treceam pe lângă tine tăcând, cu ochii-n jos, încât m-ai
întrebat ce-i cu mine, dacă nu cumva mi-e rău. Iar eu încercam
să descopăr după glas dacă aveai sau nu pe birou renii mei
stupizi, înzăpeziŃi în faŃa unei izbe dulci ca-n poveşti, cu mici
ferestre înroşite.
Dar nici glasul tău nu-mi spunea nimic despre felicitare. O
trimisesem „recomandat-expres”, aş fi pus-o şi „par avion”,
dacă se putea. S-a mirat şi funcŃionara de la ghişeu („Felicitare
recomandată?”), mai ales că văzuse adresa şi mi-a zis: „E peste
drum”.
Dar eu voiam să-Ńi sosească de parcă ar fi venit de departe,
să-Ńi fie dată în mână şi să te-ntrebi:
– De la cine-o fi?
Să ai emoŃii, să-Ńi bată inima, s-o citeşti şi să te-ntrebi:
– Cine-o fi Dagmara?
Precis nu ştii că mă cheamă aşa.
Peste două zile, m-am interesat la secretară dacă a venit poşta.
Venise. Mi-am luat inima-n dinŃi şi-am întrebat, ca din partea ta,
dacă e vreun plic pe numele tău, o recomandată.
Când colo, ce aflu? Curiera care trebuia să le ia de la poştă
s-oprise pe drum la o coadă (ştii, pe strada aceea lungă, cu case
vechi, dinspre Vitan), voia să-şi ia carne de sărbători.
De ciudă că n-a apucat (se terminase cu două persoane
înainte), că-şi udase picioarele-n zăpada până la genunchi, că
o-njurase un Ńigan cu vreascuri în spinare, a intrat la cârciuma
din colŃul cu Mircea Vodă, să se-ncălzească puŃin, şi i-au furat
din sacoşă punga cu plicuri.
Toate ar fi cum ar fi (acum mă bucur că n-ai primit-o), dar
secretara s-a apucat să-Ńi spună că o-ntrebasem în numele tău de
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scrisoare, am auzit-o şi am văzut-o cum arăta spre mine, şi în
clipa aceea, în ochii tăi s-a făcut mai iarnă ca afară.
Ne-am certat fără să fi fost prieteni nici o zi. Şi acum, între noi,
nici măcar război nu e. Eşti supărat, rece, nu spui nimic. Dar mă
gândesc: o ceartă înseamnă totuşi o posibilă împăcare, s-ar
putea să fie semn bun. Poate chiar acum te gândeşti, într-un fel,
la mine.
Pe unde oare-mi aleargă renii?
*
Ieri veneam pe culoar unul spre altul, aşteptam să-mi zici ceva,
tu te uitai prin mine, străbătându-mă cu o uitătură lungă. La
urma urmei, poate nici nu exist, doar îmi închipui că sunt, mă
închipui fiind.
Ai salutat-o zâmbind pe Ana, care venea în urma mea, şi ai
întrebat-o ce mai face cel mic. Copilul din burtă adică, Ana e
gravidă.
– Bine de el, ai spus, e la adăpost, nimic nu-l atinge, vremea cea
fericită.
Ana zâmbea însufleŃindu-se, şi-a mângâiat cu palma Ńuguiul
burŃii. Cu toată fiinŃa ei îŃi dădea dreptate.
Dar nu-i adevărat! Ana nu ştie că e transparentă, tu n-ai
văzut-o pe ea ci copilul, plutind, imponderabil, ghemuit cu
genunchii la gură şi suflându-şi în pumni.
Stă aşa pentru că-i e frig. Îl perpeleşte tot cerul, de
jur-împrejur, chiar şi stelele vizibile pe cealaltă parte a lumii,
Crucea Sudului şi altele, din emisfera australă; o lumină
continuă e cu ochii pe el. (Asta n-ar fi posibil dacă Ana n-ar fi
străvezie.)
Copilul e în colimator, i se ascultă scâncetul, i se măsoară
mişcările. E legat, şi dacă se zbate rău, funia îl strânge de gât. E
geruit de lumini care nu se sting niciodată.
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E într-un fel de puşcărie preventivă, din care va evada peste
câteva luni. Printr-un tunel prea strâmt, va ieşi pe jumătate
înăbuşit. El e suspectul în stare de orice, de aceea sentinelele
cereşti îl supraveghează în recluziune. E închis pe termen de
nouă luni în arest, în prevenŃie, Ńinut moralmente în carantină.
E condamnat înainte de-a greşi, osândit înainte de-a face.
Proscrisul pe care nimeni nu l-a văzut la faŃă e Ńinut la secret,
sub observaŃia patrulelor cu nume de cod. Ursa, Racul,
Scorpionul, Cloşca, Lira îl scrutează zi şi noapte, nu-l scapă nici
o clipă din ochi.
Copilul e siderat, buimac. ViaŃa lui siderală e o lingoare, o
boală. Lumea s-aşează în el cum ancorele cad în mâl, cum se
scufundă vasele. Presimte foamea care macină-ncet, uzura
tăcută, frica, cruzimea, curgerea sângelui, titanicii duşi la fund şi
ruinele.
Ana nu ştie ce ştie foetusul ei. Copilul pe care-l crede ocrotit e
la interogatoriu, sub cerul patrulat de stele:
– Ce ai făcut? Ce ai dres?
Cum copilul încă nu are fapte, contează ce face mama.
– Ce-a mai făcut mamă-ta? îl întreabă, incredibil de greu,
nesprijinit, tot cerul. Şi el, zgribulit, tace. N-are unde să
s-ascundă.
Stelele (pe care nu le vedem) scriu pe copil faptele mamei
dinainte ca el să se nască, îi sapă în piele ante-biografia.
Închipuie-Ńi cum stă în focar, ca-ntr-un cuptor rece. Puzderiile
grele plutesc rotund în neant, şi el e singur, mic şi singur, în
centru, în atenŃie. Mi se pare enorm, insuportabil, să fie tot cerul
atent la tine.
*
Să vezi ce se-ntâmplă dacă gravida fură ceva şi lucrul furat i
se-atinge de trup: pe copil se imprimă conturul precis al corpului
delict.
261

Una nu credea; cu fata ei în burtă a furat de la vecină un
vierme de mătase. A ascuns mâna la spate, şi fata s-a născut cu
umbra viermelui pe şale.
Altfel spus, pe şalele ei scria: „Maică-sa a furat un vierme.”
Nu se născuse încă, şi avea cazier, fusese marcată. Semnul era
imposibil de şters.
Aş vrea să fiu gravidă numai ca să-Ńi fur ceva şi semnul tău să
se tipărească pe trupul copilului. Pe copilul meu să scrie că
într-o zi, când nu erai atent, Ńi-am furat o brichetă sau o gumă la
care Ńii fiindcă şterge tot, un obiect oarecare, încălzit de tine în
palmă.
Să fur de la tine ceva! Dar nu te-am văzut niciodată ataşat de
vreun fleac.
Parcă eşti mereu gata să pleci, te temi să te fixezi, să te legi de
obiecte. Parcă ai fi mereu într-o gară, aşteptând trenul. Te uiŃi în
zarea şinelor: vine? nu vine?
Te-aş fura, dar nefiind însărcinată, razele ar trece prin mine ca
prin nimic şi n-ai avea pe cine să-Ńi pui amprenta.
*
Ce nimeni n-a ştiut să-mi spună, fiindcă despre asta nu se
vorbeşte, mai mult decât dacă mi-ar fi fost mamă, mi-a spus apa
strânsă într-o adâncitură din faŃa porŃii.
O băltoacă albind când venea frigul m-a învăŃat cum e, pentru
că nimeni nu ştia să-mi spună, iar eu despre dragoste credeam
altceva. Dar nu, acum ştiu: pentru apoasele de noi, iubirea e
iarnă, cu cât mai geroasă cu atât mai deplină. E un ger de foc.
Toată iarna, apa m-a învăŃat ce-nseamnă când, ca ea de frig,
îngheŃ şi eu de tine. Frigul stă, ca şi cum apa nici n-ar exista; nu
ştiu de ce, mi-l închipui privind spre orizont, parcă aşteaptă pe
cineva de departe.
Apa se face mai mult ca oglindă, se schimbă îngheŃând de el.
De unde era idee, el prinde carne din ea şi în ea, capătă trup din
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al ei. Mai bine zis, ea toată se face trupul lui, şi el nici n-are altul
decât cel de ea făcut.
Cum de nu vezi că exişti în mine? În fiecare noapte, frigul trece
prin apă înfrigurând-o, ca şi cum i-ar fi şi iubită şi mamă, o
însărcinează cu facerea lui din cristale cărnoase.
Şi, în fiecare dimineaŃă, ieşind din curte, o văd, nemişcată,
încremenită, de parcă o tresărire ar putea să strice făptura lui
făcută dintr-a ei şi lăsată în ea până dincolo de zori.
Vine amiaza şi el încă nu s-a topit, şi ea nu se mişcă de frică să
nu-l piardă. Vine iar seara, ca o uşurare, căci ea ştie că noaptea
frigul nu va pleca.
A venit idee şi s-a făcut trup; aşa şi eu sunt carnea ideii de tine,
apa pe care o-ngheŃi. Eşti frigul meu, îmi eşti frig. Nu trebuie să
faci nimic, doar să fii, şi starea mea se schimbă brusc, din cap
până-n picioare, înfrigurată de tine sunt alta, sunt tu.
*
De ce, la noi, nu vrei niciodată să intri să te-aşezi? Musafirul e
ca şi iubit, înfăşurat în tot binele posibil, dar tu nu vrei niciodată,
parcă te fereşti de binele meu.
Aş vrea eu să te am musafir! Nu numai până-n mijlocul camerei
ci până-n noaptea cu ochii deschişi, până-n locul ciudat pe care
l-am recunoscut aseară-n vis, deşi nu-l mai văzusem.
Inima nu mi se izbea ca o pasăre de zidurile din jur, era loc
destul. Pe jos era Ńărână săracă, de unde grebla ar mai fi
pieptănat făraşe de pietre. Nu era frumos, ci un fel de ultimă
nădejde, care nu mai numără şi nu mai întreabă. Buruienile
înfloriseră mic, mesaje de pus sub lentile, fără nume. Când le voi
citi cândva într-o carte n-am să ştiu că ele erau în locul viran
unde un prun îşi risipea mărunŃişul.
Mi-am sfâşiat somnul ca să aduc locul ăsta la suprafaŃă,
ziceam că Ńi-ar face bine. Că asta-Ńi trebuie: un loc unde nimeni
să nu te-ntrebe nimic, de unde vii, cine eşti, ce ai făcut, doar
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dacă vrei tu să povesteşti, altfel nu, să te primească pur şi simplu,
să-Ńi lase umbra liniştită, să stai unde vrei, să te-aşezi încet ca o
ninsoare.
Locul ăsta era în visul meu. Ca să te-aduc acolo, trebuia să te
visez. Şi te-am visat, dar în altă parte.
De ce, când vii la noi acasă, nu vrei niciodată să intri? A intra
e ca şi cum ai iubi şi te-ai lăsa iubit.
Dar stai în picioare în antreu şi câte-un ceas, şi nu treci pragul,
refuzi tot ce-Ńi ofer, deşi te-mbii cu ce am mai bun.
Odată ai cerut un pahar cu apă şi ai sorbit o gură: paharul s-a
aburit tot, s-a îmbrăcat în răsuflarea ta, doar amprentele
degetelor cu care-l Ńineai au rămas transparente. L-am pus pe
masă şi m-am uitat la el până târziu: te-a Ńinut minte câteva ore.
Şi vrei ca eu să uit cum m-ai prins de coate oprindu-mă, când
am vrut să-Ńi aduc un măr? Dacă mă răsuceam, m-aş fi trezit
piept la piept cu tine, adică în braŃele tale, aşa că din graba cu
care te-ai repezit să mă opreşti, gestul de refuz se făcuse aproape
îmbrăŃişare.
*
Bătrâni! Prin maieuri şi bluze subŃiri, li se văd cutele,
reliefurile ordonate de gravitaŃie cu sensul spre pământ, precum
straturile piliturii de fier.
Cum e posibil ca sânii ei nu spre el să cate, ci spre Ńărână? Nu
unul spre altul li se-ndreaptă pilitura de trup, nici vorbă să
se-orienteze ca la comandă unul spre celălalt; toate liniile de
forŃă trag în jos, unghiurile moi vizează pământul, o prăbuşire
lentă îi duce în picaj spre misteriosul apel din adânc.
Cad fiindcă nu se mai iubesc. Trupurile li se prăbuşesc lent, li
se revarsă pe oase, li se preling pe coaste, pe femururi, fac zeci
de burŃi unde te-aştepŃi mai puŃin, le-alunecă spre glezne,
lăbărŃate ca nişte flanele largi, de care li se face lehamite. Dar ei
nu-şi dau seama ce jos au căzut, nu se văd cum sunt, încearcă să
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zburde, să chicotească pe alei, cu carnea în vine, nesumeasă.
Habar n-au cum arată. Vai de ei! Nu se mai iubesc.
Dacă s-ar iubi, toată carnea de pe unul ar fi atentă la celălalt,
să nu piardă nici o silabă, fiecare l-ar Ńine pe celălalt în stare de
plutire pe îngustimea tălpilor, şi nici un gram de trup nu şi-ar
permite să decadă de la nivelul suprem, nici gura nu s-ar
încovoia cu colŃurile-n jos, nici pleoapele nu s-ar zbârci, nici
pielea n-ar coborî pe pomeŃi, obosită, ci toate ar sta treze, atente
şi tefere. Însă ei nemaiiubindu-se îmbătrânesc.
Eu sunt surdă la chemarea pământului, puterea lui care le face
pe toate să cadă şi Ńine şi luna pe-aproape n-o simt. Fierul din
sângele meu e atras de tine, spre tine, ochii spre ochi, gura spre
gură, mâinile spre mâini, nu e fărâmă să nu-şi simtă dincolo de
ea perechea.
Chiar nu vezi ce tânără mă fac văzându-te? Poate crezi că
aşa-s de felul meu, însă dacă nu te-aş mai iubi, a doua zi aş avea
o sută de ani.
*
Oricât Octombrie roşu s-ar stârni în Noiembrie, Ńie,
plus-farmecul nimeni nu Ńi-l poate lua. Asta am înŃeles eu din
şedinŃă. Când se vorbea despre „revoluŃie şi imposibilitatea
schimbării orânduirii pe cale paşnică”, m-am întors şi Ńi-am
văzut ochii.
În van conspiraŃii, eşafoduri, lozinci şi mulŃimi.
La ce bun răscoalele, ghilotina tricoloră mărşăluind din
cerbice-n cerbice, şi atâtea Bastilii năruite?
Liberté, Égalité, Fraternité?
Când te văd, sunt roabă.
Tu eşti singurul şi fără egal.
Ce fel de soră să fiu eu cu tine?
Boierule!
Iubirea anulează istoria şi readuce regii.
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*
În noaptea cu lună plină, veneam peste câmp, desculŃă pentru
că mi se rupsese tocul la pantof. Între pământ şi lună, mă
atrăgeau amândoi, încât eram cu capul în adierea caldă şi tălpile
pe bulgării tari. Hainele cavalerului de la nuntă, care mergea
lângă mine, miroseau a petreceri din alte dăŃi, stătute-n stofă; nu
le purta decât la ocazii.
Tu n-aveai cum să ştii unde eram în noaptea de sâmbătă spre
duminică. Din când în când mă gândeam: „el nu ştie”. Şi gândul
mă-mbrâncea în necunoscut, şi mai departe decât cei patruzeci
de km. dintre Bucureşti şi satul unde N. mă invitase să merg cu
ea la o nuntă. Te luam drept reper, dar când mă gândeam la tine,
mai rău mă pierdeam.
Ce căutam eu acolo pe câmp?
Niciodată nu văzusem luna ca vecinătate, cum descifrezi Ńărmul
de peste apă: are dealuri, munŃi, oraşe, păduri? Între pământ şi
cer, noi mergând împreună, fără să ne cunoaştem: doi bărbaŃi şi,
între dânşii, două femei.
Eram desculŃă şi vulnerabilă. Cel din stânga mea s-apropia tot
mai mult, mă atingea ca din greşeală ori se făcea că mă susŃine.
Nu ştiu dacă şi cu Nina se întâmpla la fel, însoŃitorul din dreapta
ei îmi era practic nevăzut. Ca şi cele patru umbre pe care le
târam după noi pe câmp, o dată sau de două ori le-am zărit când
am întors capul să văd dacă şi în urmă eram la fel de singuri.
Probabil îşi făcuseră dinainte împărŃeala, se ştia care a cui
este. Oricum, celălalt n-ar fi îndrăznit s-o ia pe N. de mijloc,
aştepta ca tovarăşul lui să înceapă cu mine. Dacă
mă-mpotriveam, însemna că rataseră sfârşitul petrecerii. Nu
ştiau însă dacă şi noi, eu şi N., ne vorbisem să fim de acord.
Brusc, bărbatul mi-a pus mâna pe şale, şi N., continuând să
meargă, apăsat, tot mai repede, şi-a întors faŃa rece spre noi şi a
zis tare că sunt logodită, că aveam să fac şi eu nuntă în toamnă,
cu un coleg de la Institut.
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M-am simŃit atunci a ta! Promisă Ńie! Cum de nu-mi dădusem
seama că se ştia! Aproape că-i eram recunoscătoare acelui
bărbat: dacă n-ar fi încercat, nici N. n-ar fi spus, limpede ca
adevărul neîndoielnic, că sunt logodnica ta. Îmi venea să-l
îmbrăŃişez, să-i sar de gât, era cât pe ce s-o fac, să mă las lui de
bucurie că eram a ta!
„Iartă-mă, a trebuit să inventez ceva, altfel nerozii, cine ştie ce
erau în stare...” mi-a spus N., după ce am ajuns la ea acasă,
unde ai ei dormeau duşi.
Şi mi-am dat seama că, de fapt, nu se ştie nimic.
Sunt, ca şi tine, a nimănui.
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*
Această carte, ficŃiune pe fundal istoric real, nu ar fi putut fi
scrisă fără sprijinul cărŃilor. Pentru a uşura lectura, am renunŃat la
notele cu trimiterile necesare şi aduc aici mulŃumirile mele
autorilor şi publicaŃiilor:
-Dora D’Istria , Les Femmes en Orient, tome II. Zürich, 1860.
-Dora D’Istria, Des femmes par une femme. Paris, 1869.
-Zamfir C. Arbure, O pagină din socialismul român [1880].
-Zamfir C. Arbure, Nihiliştii. Bucureşti, Editura Librăriei SOCEC
& Comp., 1895.
-Jules Legras, En Sibérie. Armand Colin & Cie, Paris, 1899.
-Guide du Grand Chemin de Fer Trans-Sibérien. St. Petersbourg,
Société d’Impression Artistique, 1900.
-Dr. Ecaterina Arbore-Ralli, Femeile în revoluŃiunea din Rusia.
Editura Institutului Grafic Minerva, Bucureşti, 1906.
-Nicolae Iorga, Pagini despre Basarabia de astăzi. Vălenii de
Munte, 1912.
-Mihail Sadoveanu, Orhei şi Soroca. Editura SocietăŃii „Glasul
łării”, Chişinău, 1921.
-Pan Halippa, Basarabia. SchiŃă geografică. Iaşi [1912].
-„Cătră Români!” Articol din „Drapelul” şi scrisoarea lui Wilson
cătră naŃiunea română. Lugos, Editura: „Drapelul”, Tipariul:
Gutemberg [1918].
-Andreas Latzco, Oamenii în războiu. „ViaŃa Românească, Iaşi,
1920.
-Simion MehedinŃi, Ce aşteptăm dela Românii de peste vechile
hotare. Bucureşti, Tipografia „Convorbiri Literare”, 1919.
-André Anselme, La Colonie suisse de Chabag, Bessarabie.
Cetatea Albă, Imprimerie Le progrès, 1925.
-Elena Alistar, Mişcarea naŃională în Basarabia. ConferinŃă Ńinută
de D-na D-r Alistar Romanescu la şezătoarea culturală a
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„Astrei”... Chişinău, Tipografia Eparhială „Cartea Românească”,
1930.
-Elie Bufnea, CruciaŃi, Tirani şi BandiŃi. Ed. Tipografiile Române
Unite, Bucureşti, 1931.
-Elie Bufnea, Pe drumuri japoneze. Tipografiile Române Unite (f.
a.)
-Alexandru Kindel, La curtea Ńarilor Rusiei. Contesa Roxandra
Edling. Chişinău, Tipografia „Tiparul Moldovenesc”, 1934.
-Alexandru Borza, Impresii din Basarabia. Cluj, 1935.
-Charles Steber, La Sibérie et l’Extrême-Nord soviétique. Payot,
Paris, 1936.
-Petre V. Haneş, Scriitorii basarabeni. Bucureşti, Editura Casei
şcoalelor, 1936.
-Gh. G. Bezviconi, Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru.
Bucureşti, FundaŃia Regală Carol I, 1940.
-Gh. Bezviconi, Cărturarii basarabeni. Chişinău, 1940.
-Gh. Bezviconi, Jockey-club Chişinău. “Bucovina” I.E.TorouŃiu Bucureşti (f.a.)
-Magda Isanos, articole inedite, din toamna 1944.
-Louis Hamlis, La Sibérie. Presses universitaires de France, Paris,
1965.
-Édouard Calic, J’ai vu vivre la Sibérie. Librairie Arthème
Fayard, 1962.
Constantin Noica, RugaŃi-vă pentru fratele Alexandru.
Humanitas, Bucureşti, 1990.
-Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii. Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1991.
-Gh. Bezviconi, Ioan Pelivan, Paul Mihail: Fapte trecute şi
basarabeni uitaŃi. Universitas, Chişinău, 1992.
-Ioan Scurtu, Constantin Hlihor, Anul 1940. Drama românilor
dintre Prut şi Nistru. Editura Academiei de Înalte Studii Militare,
Bucureşti, 1992.
-Iurie Colesnic, Basarabia necunoscută, vol I şi II, Universitas,
Chişinău, 1993.
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-Dumitru Nimigeanu, Însemnările unui Ńăran deportat din
Bucovina. Editura de Vest, Timişoara, 1993.
-Onisifor Ghibu, În vâltoarea revoluŃiei ruseşti. Editura FundaŃiei
Culturale Române, Bucureşti, 1993.
-Paul Cernovodeanu, Basarabia. Drama unei provincii istorice
româneşti în context politic internaŃional. Editura Albatros,
Bucureşti, 1993.
-N. Berdiaev, Originile şi sensurile comunismului rus. Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 1994.
-Ion Constantin, Basarabia sub ocupaŃie sovietică de la Stalin la
Gorbaciov. Editura „Fiat lux”, Bucureşti, 1994.
-Serafim Saka, Basarabia în Gulag. Editura Meridianul
28/Editura Uniunii Scriitorilor, Chişinău, 1995.
-Valeriu-Florin Dobrinescu, Ion Constantin, Basarabia în anii
celui de al doilea război mondial. Institutul European, Iaşi, 1995.
-Vasile Harea, Basarabia pe drumul Unirii. Editura Eminescu,
1995.
-Leon Donici, RevoluŃia rusă. Editura FundaŃiei Culturale
Române, Bucureşti, 1996.
-Aleksandr SoljeniŃîn, Arhipelagul Gulag, vol. I-III. Editura
Univers, Bucureşti, 1997.
-Anatol Petrencu, Basarabia în al doilea război mondial,
1940-1944. Editura Lyceum, Chişinău, 1997.
-Mihai Rădulescu, Rugul Aprins, de la mănăstirea Antim la Aiud.
Editura Ramida, Bucureşti, 1998.
-Robert Conquest, Marea teroare. O reevaluare. Humanitas,
Bucureşti, 1998.
-Ion łurcanu, Unirea Basarabiei cu România. Preludii, premise,
realizări. 1918. Firma editorial-poligrafică „Tipografia Centrală”,
Chişinău, 1998.
-Alexandru V. Boldur, Imperialismul sovietic şi România.
Editura Militară, Bucureşti, 2000.
-André Scrima, Timpul Rugului Aprins. Humanitas, Bucureşti,
2000.
271

-Florentin Popescu, DetenŃia şi sfârşitul lui Vasile Voiculescu.
Editura Vestala, Bucureşti, 2000.
-Gheorghe Netejoru, Zece ani în lagărele sovietice. Editura
Militară, Bucureşti, 2001.
-George Ciorănescu, Basarabia, pământ românesc. Editura
FundaŃiei Culturale Române, Bucureşti, 2001.
-Basarabia. Dilemele identităŃii. Volum editat de Flavius
Solomon, Alexandru Zub, în colaborare cu Sorin D. Ivănescu,
Bogdan Schipor. FundaŃia Academică „A.D. Xenopol”, 2001.
-Leon Harutiunian, Siberia dus-întors. Ararat, 2001.
-Ion Eremia, Insula Robinson. FundaŃia Academia Civică, 2003.
-Victoria Dragu-Dimitriu, Poveşti ale Doamnelor din Bucureşti.
Editura Vremea XXI, Bucureşti, 2004.
-Glenn E. Torrey, Armata revoluŃionară rusă şi România. 1917.
Editura Militară, Bucureşti, 2005.
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-România nouă, martie 1918.
-România nouă, martie 1918.
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-Anuarul Chişinăului, 1940.
-Basarabia, aprilie-mai 1940, iulie-septembrie 1941.
-Anuarul oraşului Chişinău şi judeŃelor din Basarabia (f.a.).
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-Orizont, I, nr.1, 1 noiembrie 1944.
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MulŃumiri tuturor celor care, de-a lungul anilor, prin
viu grai sau în scris, mi-au povestit despre vremurile
descrise în carte.
Elisabeta Isanos
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ÎN LOC DE POSTFAłĂ
IMPRESII DE LECTURĂ
Scriitoarea LUCIA OLARU NENATI:
„Parcurgând o bibliografie demnă de o lucrare de doctorat
(aflată la sfârşitul cărŃii ca în cazul acelor lucrări), autoarea
scrie un roman pentru că literatura este totuşi forma cea mai
pertinentă de a transmite un mesaj la modul personalizat şi
pentru că acesta este harul său definitoriu, cel beletristic.
/.../Tratând despre calvarul basarabenilor izvorât şi din decretul
lui Stalin prin care s-a statuat că toŃi cei aflaŃi în acel fatidic 28
iunie in Basarabia sunt cetăŃeni sovietici obligaŃi să se
repatrieze (ceea ce a provocat o uriaşă frământare a
refugiaŃilor în România!), cartea/.../este aşadar şi o lucrare de
ordin documentar şi istoric ce tratează această foarte delicată
şi tulbure problemă şi reuşeşte - din păcate, niciodată destul! să comunice absurditatea existenŃei oamenilor acelei părŃi din
neamul românesc, cruzimea, varietatea, intensitatea şi mizeria
modului de a-i face să sufere doar pentru că proveneau dintr-o
anumită zonă geografică. Ridicările nocturne, succesiunea
schimbărilor administrative cu efect dezastruos, culpabilizarea
locuitorilor, închisorile, călătoriile cu trenurile groazei către
inumana Siberie, chinurile suferite acolo, aşadar transformarea
oamenilor din fiinŃe umane în vieŃuitoare bune doar pentru a fi
chinuite, adică pentru a satisface instictele bestiale ale
puternicilor momentului (cineva chiar spune în carte: nu munca
voastră ne trebuie, vă vrem chinul!), toate comunică mult mai
mult decât o poveste, decât un story literar. Aceste lucruri
ridică azi, în vremea ce se vrea a păcii, democraŃiei, înŃelegerii
şi armoniei universale, problema modului cum a fost şi cum
poate fi, în genere, posibilă şi permisă degradarea oamenilor de
către oameni. E un protest uriaş contra acestei ieftiniri
incredibile şi inacceptabile a vieŃii omeneşti pentru pedepsirea
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căreia nu s-a organizat încă nici un tribunal a la Nőremberg sau
aiurea şi nu se cutremură lumea de oroare aşa cum s-ar cuveni
spre a nu mai fi posibilă vreodată. Cartea mai are un mare
merit: acela de-a contribui la adăugarea suferinŃelor colective
din trecutul românilor pe lista acelor neamuri ce au dreptul la
recunoaştere morală din partea lumii. Aici se cuvine reamintită
existenŃa unei disporporŃii: aceea dintre grăbita recunoaştere a
naŃiunii noastre ca producătoare de suferinŃe altor naŃiuni, câtă
vreme suferinŃele reale, monstruoase şi extinse pe scară largă
ale bucovinenilor şi basarabenilor, de pildă, pentru care nici
până acum nu s-a făcut măcar o reparaŃie simbolică, nu sunt
nici pe departe cunoscute şi luate în considerare într-o
asemenea cumpănă a dreptăŃii internaŃionale.
Jurnalul adăugat la sfârşitul cărŃii conŃinând însemnările
intime ale femeii care l-a iubit mereu nemărturisit pe eroul
principal, oarecum misterios, e un poem erotic în proză, o
Cântare a cântărilor din vremurile vitrege ale istoriei
basarabene care adânceşte sentimentul de tensiune psihologică
stârnit de carte prin eşecul deplin al vieŃii sentimentale a
personajului, viaŃă care, dacă împrejurările ar fi fost altfel, ar fi
fost şi ea frumoasă sau măcar acceptabilă, normală. Aşa,
înrămată în cadrele unor împrejurări frustrante istoric, politic,
social, geografic, imaginarul atinge niveluri şi intensităŃi
dramatice sau poematice, în contraponderea realului netrăit.
Este, de fapt, şi ilustrarea acelui „jurnal al fericirii”, cum atât
de inspirat şi expresiv a numit N.Steinhardt (şi el evocat, fie şi
aluziv, în carte ca, de altfel, şi un alt ascet luminat, Vasile
Voiculescu) dimensiunea spiritual-sufletească ce creşte
compensatoriu în recluziunea închisorilor, acea libertate
ultimă, de-o nesfârşire a imaginarului fără egal.
În paginile cărŃii sar în calea cititorului acele aşa numite
„adevăruri-surpriză”, sintagmă formulată cândva astfel în mod
inspirat de către Edgar Papu şi care mi se pare a fi cea mai
sintetică definiŃie a semnelor literarităŃii, surclasând categoria
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acelor indici teoretici de care se servesc cu voluptate cei ce fac
din literatură un pretext pentru a-şi etala didactic sterila
erudiŃie teoretică. Să prelevăm câteva mostre. „Bătălia se dădea
împotriva minŃii, în toate formele ei: erudiŃie, talent, creaŃie.
Cu alte cuvinte, teroarea continua cu războiul împotriva
gândurilor.”; „Să devină simple lucruri, dezbrăcate de puterile
supranaturale este pentru simboluri suprema pedeapsă.”;
„Bărăgan - Siberia valahă”; „Să te faci de bună voie ridicol
pentru ceilalŃi e o formă de vieŃuire în sânul unui grup”; „ne
atingem prin intermediul umbrei, bună conducătoare de
dragoste”; „mă plictisisem de tine. Erai veşted.” ş.a.
În totul, Amur este o carte remarcabilă şi de mare conştiintă,
nu numai de rafinament artistic si literar, ce ar merita să fie
cunoscută şi de tineretul actual care nu mai ştie nimic din ce a
fost odinioară şi care, adesea, aflat în Ńară sau în afara ei,
ridiculizează şi ironizează orice urmă de conŃinut ideatic
referitor la trecutul şi valorile naŃionale, considerând a fi de
bon ton (acestuia i se spune acum „cool”!) manifestarea unei
superiorităti
elitiste
faŃă
de
asemenea
teme
„răsuflate”, „expirate”. Curajul acestei autoare cu blazon
estetic rafinat de a aborda această temă şi virtuozitatea cu care
o face demonstrează ceea ce e aproape un truism: că în acest
nucleu tematic şi faptic zace miezul unor creaŃii artistice
demne de Oscar sau de Nobel, cu condiŃia de-a se găsi
persoanele capabile să-l pătrundă şi să-l strunească. Elisabeta
Isanos face un pas mare prin Amur-ul ei în această direcŃie.”
(cronică apărută în revista AGERO-STTUTGART, cu titlul
„Gânduri pe marginea cărŃilor”, fragment)
*
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Scriitoarea VICTORIA DRAGU DIMITRIU:
Cu noul său roman, cu nume misterios şi vag, Amur, Elisabeta
Isanos se reîntoarce la una din temele care o preocupă: aceea a
sorŃii Basarabiei/.../. Pe coperta a IV-a, cititorul găseşte o cheie
pentru a intra în carte: câteva cuvinte ale autoarei./.../Dincolo de
această cheie poetică, ne regăsim în faŃa reconstituirii cutezătoare
a unui şir de evenimente dureroase din desfăşurarea secolului XX
sud-est european, pe care, scriitor cu vocaŃia istoriei şi cu
instinctul efemerului, Elisabeta Isanos îl restaurează cu patimă
controlată, bazându-se deopotrivă pe documente scrise, riguroase,
dar şi pe şoaptele abia auzite ale unor martori supravieŃuitori, ce
şi-ar fi dorit mai degrabă uitarea, decât o dreptate târzie. Fie că
este vorba de personaje, fire de nisip în vârtejul furtunilor, fie că
este vorba de feŃele timpului, de suprapunerile şi descompunerile
profetice sau didactice dintre prezent, trecut şi viitor, Elisabeta
Isanos se dovedeşte din nou un constructor de proză energic şi
imaginativ, făurind structuri mişcătoare, flexibile, întrepătrunse,
ce amintesc de fascinanta „bandă a lui Moebius”, spirala ce pare a
se răsuci/.../, născută dintr-o iluzie optică, producătoare de
nelinişte şi instabilitate, ca o alarmă declanşată brusc şi care nu
mai poate fi oprită. Având de stăpânit un interval de timp uriaş,
de la finele revoluŃiei din 1917 până în decembrie ’89 - februarie
’90, decizând să pună alături piese dintr-un puzzle năucitor şi
irealizabil în întregime, Elisabeta Isanos sfidează imposibilul,
preface zădărniciile în lucruri cu noimă, salvează străfulgerări de
existenŃe tragice, roteşte dinaintea ochilor cititorului un
caleidoscop de întâmplări şi de imagini, în care recunoaştem şi
figuri istorice autentice, cu numele lor real, dar şi pioni anonimi,
mânuiŃi de hazard prin hăŃişurile ucigătoare ale fronturilor, ale
închisorilor, ale camerelor de tortură, ale revoluŃiilor oarbe. Eroul
romanului Amur este un ins pe care supravieŃuirea l-a costat
tocmai capacitatea de a iubi. Un ins dintre cei mereu nimeriŃi pe o
277

corabie unde nu aveau ce să caute; salvat de condamnarea la
moarte, scăpat de năpasta Siberiei, nu a mai ajuns la amour. El
nici nu are nume, ci doar o iniŃială, ł., de la Ńipăt parcă, dar a ales
să trăiască sub imperiul tăcerii. Pandantul lui este Baba, şi ea o
supravieŃuitoare, trecută prin gheena revoluŃiei, în Basarabia
pierdută, şi prin a lagărelor siberiene. Menirea ei este, însă, să
nu-şi piardă puterea de a iubi lumea şi minunile CreaŃiei, şi nici
curajul de a lupta cu absurdul, mizeria şi frica. Nici ea nu mai are
nume, e Baba, e ceea ce trecerea vieŃii a făcut din ea. Dar şi ea s-a
slujit de trecerea vieŃii ca de o ceremonie de înnobilare. Al treilea
personaj principal al cărŃii este Istoria însăşi.
(cronică la Radio România Cultural, emisiunea Maşina de citit,
14 XII 2007)
*
Criticul CONSTANTIN CĂLIN:
„Scriitoare multilaterală (poetă, prozatoare, traducătoare), d-na
Elisabeta Isanos face parte dintre autorii care îşi păşesc pe
propriile lor urme din nevoia de a aprofunda şi consolida ceea ce
au mai spus o dată sau de mai multe ori. Procedează aidoma
biografilor stăpâni pe ştiinŃa distribuirii materialului relativ la
oamenii pe care intenŃionează să-i evoce. In cazul său, aceştia
sunt bunicul, Mihai Isanos (Doctorul de pe comoară, 1999),
mama, Magda Isanos (In căutarea Magdei Isanos, 2003), tatăl,
Eusebiu Camilar (Cosânzenii, 2005), un apropiat al familiei, ł.,
în Amur (Ed. Augusta, 2006). CărŃile citate, însumând peste 1500
de pagini, au numeroase puncte comune, se interferează şi se
susŃin între ele. Împreună, constituie un veritabil ciclu epic, care
acoperă întreaga istorie a secolului XX. Ultima, Amur, este o
carte despre frică şi ratare, consecinŃe ale condiŃiei de basarabean,
mai rea în unele momente decât cea de evreu. „Vapoarele reflectează, deznădăjduit, ł., personajul central al naraŃiunii, al
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cărui prototip a fost doctorul Gheorghe łepeluş - cărau evrei spre
Palestina, el n-avea unde să se ducă. Unde era Palestina lui? Avea
el vreo Palestină?”. Fără Ńară, fără trecut, fără identitate (pentru a
se salva, o schimbase cu una falsă), ł. îşi ratează şi cariera, şi
dragostea, şi paternitatea. Născut în anii primului război mondial,
el supravieŃuieşte şi celui de-al doilea, însă supravieŃuirea n-a
însemnat o viaŃă mai sigură, ci una ameninŃată, agonică.
Amur este o carte tristă, dar cu multe frumuseŃi literare. Poveste
a unor destine nefericite şi compendiu de istorie tragică, ea e o
summa ca informaŃie şi ca procedee de evocare. Sunt, în paginile
ei, lucruri care uimesc, terifice, şi lucruri care farmecă, „poetice”
- precum unele parabole, etimologii şi curiozităŃi: geografice,
entomologice, anatomice. Doamna Elisabeta Isanos a valorificat
aci un material imens: pe lângă discuŃiile cu victimele, a pioşat pe
aproape tot ceea ce se putea citi pe tema aleasă, volume şi colecŃii
de ziare (surprinzător, lipseşte „În preajma RevoluŃiei”, de
Constantin Stere). În ciuda conŃinutului teribil, Amur e scrisă cu
calm, reflectat, cu maximă grijă pentru amănunte. Textul său
„curge” somptuos, uneori meandric, lent, alteori drept, impetuos,
sacadat. Deasupra lui pluteşte mereu o undă de poezie bună şi,
din când în când, una de umor subŃire. Ca naratoare, d-na Isanos e
un model de stăpânire de sine: expune, explică, nu compune
rechizitorii. Subtil, îndeamnă însă la veghe, astfel ca lucrurile
considerate ireversibile să nu mai revină totuşi vreodată.
(fragment din cronica publicată în „Ziarul de Bacău”, 1 VI 2007)
*
Poetul ION MURGEANU:
Fiind cu romanul „Amur” al Dnei Elisabeta Isanos, aproape de
capătul lecturilor din opera sa, care cuprinde poezii, proză
(romane şi jurnale, memoralistică şi „documentare”, dar şi
prestigioase traduceri din şi în limba franceză), observ o
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continuitate, nu numai stilistică, dar şi tematică, ca şi atunci când
scriind despre „Cosânzenii” - un fenomen de „sinteză literară”,
unic în literatura românească, am „riscat” acest titlu : „ De ce este
Elisabeta Isanos un fenomen?”. Astăzi se ştie „ de ce”, măcar şi
din medalionul respectiv, care a văzut între timp lumina tiparului
(„Baaadul literar”/4(15) noiembrie 2010). Revenind la romanul
„Amur”, trebuie spus repede că ne raliem mai ales tulburătoarei
întrebări, de nu chiar „alarmante”, lansate de criticul Adrian Dinu
Rachieru, într-un „Cuvânt de însoŃire” a „splendidului roman”
tipărit şi acesta la Timişoara de Editura Augusta, după ce observă,
cu mult bun simŃ, că „Elisabeta Isanos a devenit, inadmisibil, un
caz.(s.n.)”: „Totuşi, ce ne facem cu discreŃia, delicateŃea,
modestia Elisabetei Isanos? Refuzând zgomotul mediatic,
alinierile slugarnice, războaiele găşcarilor de cafenea (încropind
clasamente „de azi pe mâine”), autoarea îşi obstrucŃionează
vizibilitatea literară. Parcă n-am lăsa în grija posterităŃii acest
„caz”./.../
Ideea am avut-o spontan, pe o lectură alternativă, la un moment
dat, a romanului „Amur” cu best-seller-ul americancei Elizabeth
Gilbert, „Mănâncă, Roagă-te, Iubeşte”./.../Dar în timp ce
reportajul de călătorie al Elizabethei Gilbert, în Italia, India şi
Indonezia, înfăŃişează în maniera consomistică a succesului
american, o călătorie de plăcere, fie şi cu un popas indian
„iniŃiatic”, călătoria Elisabetei Isanos „în Siberii” este
eminamente tragică, chiar unică, şi am putea spune halucinantă,
prin realismul sagace, deşi bine decantat.
De altfel, scurta prezentare pe care românca o face cărŃii sale pe
coperta a patra spune aproape totul, în puŃine cuvinte: „Dacă
suferinŃa şi dragostea sunau la fel nu era o simplă întâmplare: de
multe ori l’amour ducea spre tizul lui de la marginea lumii. La
capătul unei călătorii de surghium, cele două nume se topeau în
sfârşit unul în altul; ca s-ajungi la amur trebuie să pleci în exil, să
înduri, să stărui, să rabzi, să renunŃi, cu un cuvânt, să umbli prin
Siberii.” /.../Pe de altă parte, romanul „Amur” al româncei
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Elisabeta Isanos este de departe altceva şi merită cu totul altfel de
comparaŃii; în afara „călătoriei” ca pretext narativ şi a iubirii,
abordare gravă şi implicată, nimic nu susŃine „maniera”
consomistă a scrierii, anume gândită de scriitoarea americană şi
practicate pentru succes: un succes planificat pe bani şi pentru,
avant la lettre, obŃinut cu lejeritatea tipică speciei narative mai
mult jurnaliere decât literare. De ce ne mai răcim gura atunci pe
termenii unei astfel de abordări?!/.../
„Amur” de Elisabeta Isanos: „acest splendid Amur, un roman
ce se vrea un exerciŃiu ficŃional pe un fundal istoric, invocând
tocmai teroarea Istoriei. Ca dovadă bibliografia anexată. Doamna
Isanos a consultat cărŃi rare, colecŃii de ziare şi reviste, a scotocit
arhivele şi a stat de vorbă cu martorii, folosind chiar articole
inedite ( ale Magdei Isanos, de pildă: mama sa, geniala poetă
dispărută 1944, când fiica, autoarea de azi, avea doar 3 ani s.n.) din ,zestrea’ de-acasă. Ce rezultă? O carte cutremurătoare şi
seducătoare, scrisă cu poftă şi farmec epic şi, desigur, citită cu
poftă de cei care ignorând capcanele Evului Mediu (video-cultura
lui G. Sartori, teleintelectualismul lui P. Bourdieu etc.) îşi
îngăduie zăbava cetitului. Punctul de plecare îl oferă, evident,
întâmplările reale, de un dramatism acum filtrat, reconstituind un
univers coşmaresc: acea închisoare gigantică - Siberia. Dar care,
dincolo de cruzimea torŃionarilor, de calvarul umilinŃelor, de
insidioasa frică, mijeşte sâmburele speranŃei, erosul izbăvitor. De
unde jocul lingvistic propus de autoare, topind cuvintele într-un
titlu cu deschidere bivalentă.” (ADRIAN DINU RACHIERU,
editor şi cunoscut critic literar, într-o POSTFAłĂ - CUVÂNT DE
ÎNSOłIRE, o supriză la apariŃia cărŃii-2006, chiar pentru autoare,
după mărturia acesteia.)
Ce am mai putea spune?/.../În tot acest timp existând printre
noi: „tăcută, harnică şi, mai presus de orice talentată, autoarea - se
ştie - se trage dintr-o prestigioasă familie de scriitori/Magda
Isanos-Eusebiu Camilar” (apud ADR) a „splendidului roman”
Amur, pe care, nu-l vom povesti aici, de-ajuns să spunem că
281

această carte a Dnei Elisabeta Isanos este încununarea unui
strălucit şir de alte cărŃi: Drumul spre Ombria, Poarta de Vest,
Cosânzenii, excelente nu numai ca stil, amestec de poezie şi
obiectivitate, de apodictică şi evocări ale unor Ńinuturi istorice
româneşti, care prin scrisul ei de mare excepŃie, îşi recapătă, dacă
nu libertatea, dreptul la neuitare, prin cuvânt şi prin har; sub
condeiul Elisabetei Isanos, Basarabia Mamei (Eminescu spunea:
„Basarabia Ńipă sub condeiele ruseşti”), dar şi Bucovina Tatălui
(„plai cu flori” al aceluiaşi inegalat Poet) îşi cer dreptul şi îl şi
obŃin, nu doar la neuitare, poate şi la nemurire.
(fragmente din articolul apărut
STUTTGART, Germania, 2011)
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revista

AGERO

–

ELISABETA ISANOS
BIOGRAFIE
Elisabeta Isanos s-a născut la 8 iulie 1941, la Bucureşti, părinŃii
săi fiind scriitorii Magda Isanos şi Eusebiu Camilar. După
moartea mamei, în 1944, a rămas în grija bunicilor materni până
la majorat. A adoptat pseudonimul Elisabeta Isanos în memoria
mamei sale şi ca omagiu pentru bunicii care au crescut-o.
A absolvit, în 1965, Facultatea de limba şi literatura franceză,
secundar Limba şi literatura română, în cadrul UniversităŃii din
Bucureşti, Institutul de limbi romanice şi germanice. A devenit
profesoară de limba franceză la Liceul economic nr. 2 Nicolae
KreŃulescu din Bucureşti. Nu a fost membră de partid şi nu a avut
nici un fel de funcŃii în perioada acestei activităŃi.
NaŃionalitate şi cetăŃenie: română. Este căsătorită cu Goian
Gabriel, inginer, au un fiu, Eusebiu, şi doi nepoŃi.
A debutat în 1964, în revista Iaşul literar, cu un grupaj de
poezii, iar în volum în 1969, cu placheta Oraşe nostalgice.
A primit următoarele distincŃii:
-Premiul pentru traducere, la Salonul NaŃional de Carte şi
PublicaŃie Culturală, Cluj, mai 1994, pentru volumul Mihai
Eminescu, Poezii/Poésies, editura Libra, 1994;
-Premiul Primăriei Cluj-Napoca, la Salonul NaŃional de Carte
ediŃia a VI-a, mai 1996, pentru traducerea în limba franceză
Magda Isanos, Poezii/Poésies, editura Libra, 1996;
-Diplomă la Salonul NaŃional de Carte pentru Copii şi Tineret,
ediŃia a XI-a, Chişinău, aprilie 2007, pentru romanul Amur,
editura Augusta/Artpress, Timişoara, 2006.
Este membră a Uniunii Scriitorilor din România şi cetăŃean de
onoare al comunei sucevene Udeşti, locul natal al tatălui,
scriitorul Eusebiu Camilar. În această comună se află casa
memorială Eusebiu Camilar, înfiinŃată de Muzeul judeŃean
Suceava, în urma unei donaŃii. Aici are loc în fiecare an
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Festivalul-concurs Eusebiu Camilar-Magda Isanos, destinat
descoperirii şi încurajării tinerelor talente.

De acelaşi autor:
Poezie:
-Oraşe nostalgice. Editura pentru literatură, Buc. 1969;
-Versuri, Ed. Junimea. Iaşi, 1980;
-Grădina de iarnă. Ed. Eminescu, Buc., 1987;
-Necuprinsele. Bucureşti, 1999;
-Cântecul Soarelui, poem. Bucureşti, 2001
-Ai clipa doar..., 180 de catrene de Omar Khayyam, parafraze
româneşti. Ed. Lucman, Buc. [2007];
-Duminică devreme, ediŃie electronică, însoŃit de versiunea
sonoră în lectura autoarei. Editura on-line a site-ului
www.isanos.ro;
-Urgia plăpânzilor/Wrath of the frail/La Colère des fragiles,
poeme, trilingv română-engleză-franceză. Editura Lucman,
Bucureşti, 2011.
-Poemele Dagmarei/Les Poèmes de Dagmar, bilingv românăfranceză. Editura Lucman, Bucureşti, 2012;
-Versuri. Editura TipoMoldova, Iaşi, colecŃia Opera
Omnia/Poezie contemporană, 2012.
Proză:
-Paşaport pentru Oraşul de Sus, proză. Buc., 1999;
-Doctorul de pe comoară, proză. Bucureşti, 1999;
-În căutarea Magdei Isanos, eseu biografic. Editura FundaŃiei
PRO, Bucureşti, 2003;
-Drumul spre Ombria, roman. Editura Augusta/Artpress,
Timişoara, 2004;
-Cosânzenii, roman biografic. Editura Augusta/Artpress,
Timişoara, 2005;
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-Amur, roman. Editura Augusta/Artpress, Timişoara, 2006;
-În Bucureşti, fără adresă, eseu. Editura Vremea, Buc., 2008;
-Poarta de Vest, roman, Ed. Lucman, Bucureşti, 2010.
-Femeia cu abajur şi alte povestiri. Editura TipoMoldova, Iaşi,
colecŃia Opera omnia/Proză scurtă contemporană, 2012.
Povestiri şi versuri în următoarele antologii (în limba română
şi franceză):
-La Maison dans la Vallée, povestire, în Antologia „Contes et
Nouvelles francophones”. Éditions Échanges Internationaux,
Paris, 1995;
-Parfumuri, grupaj de poeme (bilingv), în Antologia Festivalului
InternaŃional „NopŃile de poezie de la Curtea de Argeş”, „Poesys
10. Excelsior”, 2007;
-Înjurătura, sonet, în antologia „Autografe pentru Bucovina
literară”. Ed. Muşatinii, Suceava, 2009;
-Cinci sonete, trei în limba română şi două în limba franceză, în
„Antologia sonetului românesc”, vol. 2-3. Ed. Muzeul Literaturii
Române, Bucureşti, 2009.
-Viile arse, grupaj de poeme, în Antologia revistei Orizont literar
contemporan, decembrie 2010.
Apărute în reviste:
-Duminică devreme, grupaj de poezii, în revista Orizont literar
contemporan, II, nr.6 (11), iulie 2009;
-Crăciun, MuŃenie, sonete, în revista Poezia, XIV, nr.4(50), iarnă
2009;
-Primăvară, grupaj de poeme, în rev. Ateneu, nr. 2, februarie
2010;
-NefiinŃa, grupaj de poeme, în rev. Acolada, IV, nr. 3, martie
2010, Satu Mare;
-Viile arse, grupaj de poeme bilingv, română-engleză, în rev.
Orizont literar contemporan, III, nr. 1, ian.-martie 2010;
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-GeneraŃie, grupaj de poeme în rev. Pro Saeculum, IX, nr. 3-4, 15
apr.-1 iunie 2010, Focşani;
-Poemele din Ombria, grupaj apărut în rev. Baaadul Literar, IV,
nr. 4, noiembrie 2010, Bârlad;
-Stihuri deasupra frunŃii, grupaj în rev. Orizont literar
contemporan, III, nr. 6, decembrie 2010;
-SpaŃiul vieŃii, grupaj de poeme, în revista SpaŃii culturale, IV, nr.
14, Râmnicu Sărat;
-La un pas de tine, fragmente din romanul Amur, bilingv românăengleză, în rev. Orizont literar contemporan, IV, nr. 2, martieaprilie 2011;
-Scara îngerilor, grupaj de poeme, în rev. Orizont literar
contemporan, IV, nr. 3, mai-iunie 2011;
-Minunea, grupaj apărut în rev. Bucureştiul literar şi artistic, II,
nr. 1, ianuarie 2012;
-Ultima terra, grupaj de poeme, în rev. Acolada, Satu Mare, VI,
nr. 3, martie 2012;
-Ninsoare, grupaj de poeme în rev. Conta, Piatra NeamŃ, nr. 9,
2012;
-Pentru tine-s prea tânără şi pururi prea nouă, poem, în rev.
Baaadul literar, Bârlad, VI, nr, 2, mai 2012;
-Biblioteca din noroi (I şi II), eseu, în paginile Literatură & Artă
ale ziarului Crai nou, Suceava, nr. 6033 şi 6039, din 25 august şi
1 septembrie 2012.
Eseuri pe marginea cărŃilor:
-O carte inspirată: ViaŃa lui Iisus de Ion Murgeanu, în rev.
Oglinda literară, IX, nr. 107, noiembrie 2010, şi nr. 108,
decembrie 2010, Focşani;
-Via biruitoare, eseu pe marginea romanului Via de Ion
Murgeanu, în rev online Ferestre editată de site-ul
www.isanos.ro, II, nr. 1, februarie 2011;
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-ÎnvăŃătorii înmărmuriŃi, despre Poveşti cu fântâni şi statui din
Bucureşti de Victoria Dragu Dimitriu, în rev online Ferestre, II,
nr. 1, februarie 2011;
-Divanul poeŃilor sau despre Himera literaturii, în rev.
Actualitatea literară, II, nr. 6, martie 2011, Lugoj;
-Poetul în iarnă (despre poetul Ion Murgeanu), în rev. Baaadul
literar, V, nr. 2, mai 2011, Bârlad;
-Cartea lui Iane Verga, impresii pe marginea romanului Edenul
de Ion Murgeanu, în rev. Baaadul literar, V, nr, 2, mai 2011,
Bârlad;
-VieŃi paralele, reflecŃii şi impresii pe marginea romanului
Sălbaticul de Ion Lazu, în rev.......?
-O viaŃă trăită la sânge, impresii pe marginea romanului
Veneticii de Ion Lazu, în rev Pro Saeculum,
-Emil Faguet şi Discussions politiques, eseu, în rev. Baaadul
literar, VI, nr. 3-4, august-noiembrie 2012;
Traduceri din limba română în limba franceză apărute în
volum:
-Mihai Eminescu, Poezii/Poésies, Ed. Libra, 1993;
-Mihai Eminescu, Poezii/Poésies. Ed. Libra, 1994;
-Magda Isanos, Poezii/Poésies, Ed.Libra, 1996;
-Carolina Ilica, Din foc şi din gheaŃă/De feu et de glace. Ars
Multimedia/Academia
InternaŃională
Orient-Occident,
Bucarest/Metz, 2006;
-Carolina Ilica, Plângând de frumuseŃe/Beauté qui fait gémir
(Cartea de lână), lansată la ediŃia 2007 a Festivalului
InternaŃional „NopŃile de poezie de la Curtea de Argeş”;
Traduceri apărute în antologii şi reviste:
-Elena Văcărescu, poezii, în Scrieri alese. Editura Minerva,
Bucureşti, 1975;
-Elena Văcărescu, poezii, în volumul łara mea. Editura Minerva,
Bucureşti, 1977;
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-Mihai Eminescu, Rugăciunea unui dac/La Prière d’un Dace, în
„La Langue Française au risque des cultures. Actes du Congrès”.
Éditions Échanges Internationaux, Paris, 1995;
-Mihai Eminescu, Freamăt de codru/Friselis du bois, în La Forêt.
Anthologie poétique. Éditions Du Chêne, Paris, 1997;
-Mihai Eminescu, poezii, în Poeme alese/Poèmes choisis. Editura
Grai şi Suflet-Cultura naŃională, Bucureşti, 1999;
-Mihai Eminescu, La steaua/Vers l’Étoile, două versiuni, în
antologia La steaua, în limbile lumii. Kiev, Editura Svit, 2000;
-Mihai Eminescu, „Venere şi Madonă/Vénus et Madone”, în
Antologia Festivalului InternaŃional „NopŃile de poezie de la
Curtea de Argeş”. Editura Academiei InternaŃionale OrientOccident, 2005.
-Cimitir lângă mare, traducere după Le Cimetière marin de Paul
Valéry, în rev. Baaadul literar, VI, nr. 1, februarie 2012;
-Cimitir lângă mare, trad. după Le Cimetière marin de Paul
Valéry, în rev. Pro Saeculum, XI. nr. 1-2, 15 ian.-1 martie 2012;
A participat (cu traducerea în franceză) la CD-urile:
-Les cinq Épîtres de Mihai Eminescu” récitées par Radu Prince de
Hohenzollern-Veringen. Fondation Culturelle RoumaineElectrecord;
-Mihai Eminescu, viaŃa şi opera poetului, plurilingv (cu
traducerea în franceză a unor poeme). Libra Cultural Fondation,
2000.
În pregătire:
-Păsări, curŃi şi grădini, eseu;
-Din poemele mării, traduceri din poezia franceză.
Adresa e-mail: cordun2000@yahoo.fr
Publică pe site-ul www.isanos.ro (O familie literară) revista
electronică Ferestre, dedicată în special memoriei părinŃilor săi.
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