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ENIGMA

Andr ei încerca se din r ă sputer i s a-ş1 explice ultimele evenimente, să-şi limpezească nedumeririle. In cîteva nopţi de insomnie adîncise nenumărate ipoteze, rătăcise
printr-un vast noian de teorii care de care
mai fanteziste şi mai ridicole. Dar faptele,
aşa cum se p e trecuseră, refuzau să se înlănţuie într-o succesiune cauzală, continuau să rămînă la fel de impenetrabile, imposibil de lămurit. lşi recunoscu în final nep utinţa şi se într is tă. Pentru prima dat ă
în viaţă se vedea incapabil să pu nă rînduiaIU în cîteva întîmpl ări care a tent aseră
grav la liniştea sa lăuntrică.
Obi şnui a, du pă orele de program, să pornească în lungi p limb ări prin împrejurimile şantierului. O apuca mai întîi pe lîn gă
un şir de b arăci, depăşea turnul de apă,
l ăsa în urm ă debarcaderele şi pontoanele
la care erau ancorate ş l epur i cu chereste a
şi pietriş . A poi urmărea coama digului
proaspăt în ă Hat, se afun da într-o rarişte
de sălcii, ajungînd la canalul magistral. Terenul devenea moale, mirosurile plantelor
deosebit de puternice. Adieri ră c oroase
soseau dinspre lacul Gorgova. In amurgul
somptuos culoarea frunzişurilor c ăp ăta nuanţe purpurii, împrejur im ile păreau cuprinse de o stranie somn o l enţă. Inainta prin
d es işuri din ce în ce mai încîlcite , întîlnea

în cale un

ţarc de vite abandonat, o
retă dărăpănată, nişte grinzi aruncate

ghede-a

valma pe solul mocirlos ...
Poate că plimbările acestea, întreprinse
zilnic, s-ar fi desfăşurat în chip firesc, uşor
previzibile de fiecare dată. Poate că priveliştile, oricît de v ariate, i-ar fi devenit
familiare, monotone la un moment dat.
Ce era mai la îndemînă şi mai obişnuit
pentru el decît să se d es tind ă p ă trunzînd
în lumea bălţilor, lume interesant ă dar şi
bana lă în definitiv? Lucrurile s-au petrecut însă altfel de cum se aşteptase, s-au
înf ăţişa t derutant abia dup ă ce făcu o descoperire, una din acele descoperiri care nu
vădesc nimic senzaţional la început, dar
ca r e- şi
dezvăluie treptat
îngrijorătoarea
natură.

Intîlnise într-o zi, pe un grind îndepăr
tat, o prisacă. Se mirase, căci de cînd cutreiera ţinutul nu văzuse încă aşa ceva.
Rămăsese vreme îndelungată înaintea restrînsei incinte, cercetase stupii, micul adăpost alcătuit din foi de placaj, butoaiele
metalice stivuite alături. O şalupă adusese
pesemne toate acestea de curînd, poate
chiar ieri, iar prisăcarul, om harnic de bună seamă , se instalase numaidecît pe fişia
de nisip înconjurată de arini, lîngă întinsul şi tăcutul ghiol în apele căruia se oglindea adîncimea cerului. In afara micului ad ăp ost şi a stupilor se mai zărea într-o latură un fel de umbrar acoperit cu
stuf sub care fuses eră aşezate o masă, o
bancă şi cîteva scaune.
S-a bucurat sincer de această nouta Le.
Ii plăceau nespus prisăcil e, ele amintindu-i
de o c opil ăr ie luminoasă, petrecută în
preajma multor stupi, sub oblăduirea blînd ă a bunicului, prisăcar iscusit,
a cărui
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imagine şt ear s ă îi r ă s ă r ea une ori în minte.
Stu pii ace in, printre carc-~ i p e treCL1sc pr imii ani a i v ie\ii, deveniseri:î. o d a t ă cu scurge rea timpului un soi de para di s pie rdu t
pentru totdeaun a.
P ă şis e pe mal, se apropias e de i n c in t ă
c ăutînd din ochi gospodarul. Intr ă sub umbrar, cioc ă ni în uşa scund ă a cabin ei de
lemn, privi îndelung tufele de lum ănăr i că
şi rogoz ce cr eşteau c ă t re cap ătul peti cului de pămînt. Inc ă nu asfinţis e. Soar ele
dogorea puternic, v ăzduhul încins tremur a
în depărtări. Din pînzele sub ţiri de a p ă întinse deasupra mlaştinilor din vec in ătate
se ridicau aburi str ăvez ii. Frunzişuri le p ă 
reau opărite de atîta arşiţă , capetele ierburilor se înclinas eră ca năucite. N ici o
adiere nu însufleţea luciul orbit or al lacului ce se risipea parcă într-o bpare albicioasă. Cîţiva plopi uscaţi îşi înă l ţ au de
dup ă stufării ramurile lor negre ca n işte
schelete carbonizate. Chiar şi p ă s ă ril e se
tr ă seseră la umbră încetîndu-şi vînzoleala ... Se aşezase pe cîteva smocuri de iarb ă în aşteptarea prisăcarului. Dar dup ă
două ceasuri petrecute în liniştea aceea
grea, copleşitoare, el nu se ivi. Razel e soarelui îşi mai domoliseră văpaia, păsările
îşi părăsiser ă ascunzişurile, ierburile dă
deau semne de înviorare. Văzduhul continua să tremure, dar pîrjolul se stingea, lacul recăpătîndu-şi înfăţişarea obişnuit ă .
Andrei se săltă într-un tîrziu de pe iarbă şi porni către şantier. Ca normator trebuia să-şi încheie lucrările zilnice, să ia
eventual legătura prin radio cu întreprinderea din Tulcea pentru a raporta realiză
rile ... Ii păru rău c ă nu-l cunoscuse pe
pră.săcar, îşi propuse să-l viziteze neapărat
altădat ă .
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Inaintind către şantier, se abătuse , nici
el nu ştia cum, din drumul s ă u, pătrunsese
într-un loc cu d esăvîrş ir e necunoscut. Ajuns la marginea unei p ă duri , dădu de un
canal pe care nu-l vă z us e ni c iodat ă . Umbla parcă printr-un ţ inut străin, se pomenise brusc vl ăg uit de puteri, tr ăind senzaţia c ă i s-a alterat putinţa de a percepe
exact realitatea. Se lovi de arbori noduroşi ce păreau pietrificaţi, fu împresurat
ele nişte rădăcini aeriene ce se mişcau bezmetic aidoma caracatiţe lor, fu zgîriat de
tufe c e -şi îndoiau tulpinele ţepoase scoţînd sunete metalice. In bălţile din preajmă se r esfrîngea un cer învăpăiat şi prin
mocirlele din ce în ce mai primejdioase
lunecau f ă pturi greoaie ondulînclu-şi spinările late, lucioase . La orizontul întrezărit
an evoie prin frunzişuril e rigide se vedeau
nişte culmi roşietice care semănau şi ele cu
spinări de animale uria ş e , odihnind acolo
din străfundurile vremurilor, prefăcute în
roci, acoperite cu stratul subţire al vegetaţiilor sărăcăcioase şi efemere„. Pădurea îl
înconjura, îl ret inea, arborii devenis e ră mai
îna lţi, întind eau către el acelea.şi ramuri
ase m ănătoar e unor tentacule păroase . Şi
cu greu, cu mari eforturi izbutise să se
dezmeticească, să se scuture de vraja aceea neagră, s ă ajungă în sfîrşit la şanti e r.
De r ă tăcit se putea r ătăci oricine. Uşor
înfricoşat, Andrei îşi recăp ătase grab11ic
stăpînirea de sine. De lta prezenta deseori
aspecte pline de neprevăzut. Mulţimea gîrlelor şi a canalelor alcătuia adev ărat e labirinturi iar desişurile, înşelătoare, ademenitoare, se p rezentau pentru imprud enţi ca
nişte capcane. Pretutindeni se deschideau
cărări şi poteci întortocheate, cu intrări şi
ieşiri ce dezorientau p ărîncl să nu ducă ni ~
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di.ieri. Jocul de lumini şi de umbre favoriza mir·aje ia r miresmele o m eţ it oare pricinuiau lm soi de be ţi e a s imţuril or, aţîţînd închipuirea „. Că se abătuse din drum era deci
un fapt explicabil, fără nimic enigmatic în el.
După citeva zile pornise din nou cătr e
grindul acela izolat. Era sigur că-l va întîlni
de data aceasta pe prisăcar, că va sta îndelung de vorbă cu el. Se gîndise chiar la
discuţia ce urma să se înfiripe fără îndoială, îşi imaginase că va avea drept interlocutor un om agreabil... Dar, spre adînca
lui mirare, pe grind nu se zărea, ca şi data
tr ecută , nimeni. Se apropie, se uită atent
în toate părţile, fu descumpănit. Simţămîn
tul că ceva nu era în regulă cu această prisacă îl năpădi dintr-odată. Incepu s ă m ă
soare de la un capăt la altul mica incintă
făcînd astfel constatări surprinzăto are .
Stupii păreau să fie goi, la urdinişuri nu
se remarca nici o mişcare. Cutiile acestea,
vopsite în c enuşiu, se înşirau mute, fără
viaţă, în rînduri riguros ordonate, pe picioarele lor scunde, trainic înfipte în p ă
mînt. Păitrunses e apoi sub umbrar. Examină
masa zdravănă, din lemn de brad, scaunele
fără spătar, laviţa îngustă, proasp ă t ge luit ă .

Se uită la oalele de pe o poliţă, care sclipeau nou-nouţe, la o lampă de gătit strălu
citoare, încă nefolosită, la un felinar de
vînt agăţat de o grindă, proaspăt cumpărat
după cum se vedea.
„Numai s ă nu se fi întîmplat o nenorocire ! " se pomeni el că gîndeşte. In pustietăţil e acestea era greu să-ţi sară cineva în
ajutor dac ă ai fi fost în pericol... Se apucă
să cerceteze terenul înconjurător, pătrunse
chiar în bălăriile înalte ce împînzeau malurile, privi mult ă vreme mlaştina învecinat ă nădăjduind că va descoperi . măcar
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urme de paşi pe und ev a . ! şi încord ă auzul.
R eexamină suprafaţa apei în limpezimea
c ăre ia se agitau mulţime de pestişori cafe nii. Se auzi un trosne t de ramură frîntă şi
întoarse fulg erător capul - un bîtlan uriaş
se desprinsese din crengile plopului ce se
ridica în aprop iere ...
Revenise pe şanti e r cu inima grea, împovărat de o ş i mai accentuată tristeţe. Nu
pricepea ce se întîmplă cu grindul acela
izolat şi nici cu sine însuşi. Era poate prea
obosit? Trecea printr-o dificilă stare sufletească? Se scurseseră doar cîteva zile şi
prisaca trebuia să fie însufleţită de prez enţa cuiva. Gindul că pris ă carul disp ăruse
f ă ră urmă, înecat pesemne, nu era cîtuşi
de puţin suportabil...
In vreme ce se îndrepta ci.ltre odaia ll\i,
tr ecînd pe lîngă club, se auzi chemat. Intr ă
în sala mare unde îi fu prezentat de colegi
un indiv id scund, îndesat, un topometru
care sosise în urmă cu două ceasuri însoţit de ajutorul său, un băieţandru blond şi
pletos. Amîndoi erau plini de noroi, aveau
chipurile trase, privirile tulburi. Se vedea
lesne că umblaseră mult prin coclauri, purtîndu-şi pe deasupra şi aparatele în spinare.
Se punea chestiunea găzduirii lor ş i Andrei se oferi să-l primească pe cel scund
la sine.
- M-am istovit ca niciodată, spuse acesta imediat ce pătrunsese în odaie. Am
bătut cu pasul nişte locuri în care n-ar fi
intrat un om cu mintea întreagă. Şi culmea,
ce crezi? Ne-am rătăcit, n-am ştiut la un
moment dat încotro s-o apucă m. Cunosc .
bine Delta, iar ajutorul meu, pe care l-ai
v ăz ut acline aori, e localnic. Ei bine, nici el,
nici eu n-am înţ el e s unde dracu am nimerit „. Am dat de o mlaştin ă în care se vin12

zoleau nişte vietăţi lucioase cu spinările
lungi, cu ni~te capete ce păreau să fie de
peşti, dar ce mai p eşt i ! Hidoşi, cu guri larg
căsca te„. Ne-am speriat straşnic şi am încercat să ne îndepărt ă m, dar parcă aveam
plumb în picioare - nu reuşeam să înaintăm şi pace ! Ni se moleşi se ră trupurile ,
orbecăiam ca într-un vis şi cu mar e anevoinţă ne-am smuls din smîrcul acela puturos, · umblînd apoi năuci prin hăţişuri.
- Şi cam pe tmde s-au p etrecut toate
acestea ? dori să afle Andrei.
- In preajma lacului Gorgova. Aş mai
adăuga la păţan ia mea faptul că aparatul
pentru măsur ă tori, teodolitul, pe care-l folosisem din plin în ziua aceea, îmi oferise
dintr-o dată imagini cu totul neverosimile,
se comportase absolut anapoda. Vedeam
prin lentile, din anumite unghiuri, privelişti pur şi simplu înfiorătoare. Pădurile se
vălureau, malurile se legănau, ierburile se
r ă suceau şi se înclinau împletindu-se între
ele. Privite cu ochiul liber, toate a ceste aspec te se prezentau totuşi firesc ... Iar cerul,
cerul prezenta pretutindeni găuri n egre,
nişte întunecimi prin care se întrevedeau
stelele.„ Şi asta în plină zi ! Dar ce să mai
vorbim! Poate că viziunile mele şi ale ajutorului meu s-au datorat sticlei cu rom pe
care am băut-o în întregime, deşi, dac ă stau
să m ă gîndesc, nu e prima sticlă cu rom
golită în viaţa mea.
Se îndreptase a doua zi, hotărît, către
prisaca părăsită. Trebuia să dezlege în definitiv enigma. Urmă ac elaşi drum, ajuns e
la grind, căruia îi dădu ocol p ă trunz înclu-se
iar ele pustietatea lui nefirească. Ochii i
se opriră asupra cabinei ele lemn în care
nu cutezase să intre pînă atunci. O înconjură de cîteva ori trăgînd cu urechea. Ap ă să
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vîrî capul în tr-o încăpere strîmun pat ' U 111ve litoar · n ea gră, o nupti er n, un covoruş. Se retrase ş i cl i.lc!u o raită
printre stupi, privind încordat cutiile fă ră
via ţă. Pătruns e sub umbrar, prinse să-l studieze cu atenţie. Descoperi într-un colţ
l ă diţe cu ciocane, cuie, cleşti, toate necesare, se înţelege, micilor reparaţii. Intr-un
dulăpior dădu de linguri, cuţite şi furculiţe,
cam multe la număr, în alt dulăpior găsi o
trusă sanitară. Pe un raft se aflau cîteva
caiete pentru scris, creioane, o radieră. lşi
continuă înverşunat investigaţiile,
descoperi o tabacher ă goală, o trusă de bărbierit
neatins ă, un săpun nefolosit. Şi toate acestea arătau ca şi cum ar fi fost, de curînd
achiziţionate, proasp ăt scoase dintr-un magazin. Zăbovi îns ă zadarnic în prisacă, nu
reuşi să-şi alcătuiască o părere asupra ei.
Revenirea pe şantier. fu marcată de un
alt eveniment. Remarc ă un grup de oameni
în mijlocul cărora se agita inginerul, ·un
bărbat uscăţiv şi n erv os, pradă acum unei
mari mînii. Inginerul striga în fel şi chip,
în vreme ce auditorii lui nu scoteau o vorbă, ţineau capetele în pămînt.
Află de la un maistru ce anume provocase
această scenă. Cei mustraţi, nişte zidari,
porniseră la pescuit ieri, adică duminică,
şi se înapoiaseră abia astăzi la prînz. Absenţa lor nu putea fi trecut ă cu vederea,
inginerul dorind să le aplice vinovaţilor
aspre sancţiuni, mai ales c ă aceştia încercaseră să-i înşire o istorie inacceptabilă.
Cică se r ătăciseră nimerind într-un loc necunoscut, într-o pădure pe care nu o mai
văzuseră vreodată. Cic ă dăduseră de nenum ăr ate bălţi cu apa tulbure şi vijelioasă,
plină de vîrteje, din adîncurile cărora ieşea
la iveală un mîl gălbui-roşietic. Văzuseră
pe

clanţă,

t ă:
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ierburi sfîrlogite, pomi carbonizaţi, respiraseră un ae r greu, ca o răbufnire otrăvitn
care Ucisese gîzele, p ăsăr il e , p eştii. Peştii
pluteau în număr foarte mare cu burţil e în
sus.;. Relatările acestea i se p ă rură inginerufoi simple scorneli şi tocmai de aceea
ţinea morţiş să aplice pedepsele. Zidarii mai
susţineau c ă ar fi văzut dih ă nii uriaş e miş
cîndu-se greoi, contopindu-se parc ă cu nă
molul b ă lţilor în apa cărora , pe n eaş teptat e,
nu-şi mai văzuseră chipurile„.
Alte întîmplări aparent incredibile, dar
uşor de explicat. Delta se dovede a fecund ă
în asemenea iluzii. Şi el văzuse la urma urmei ceea ce nu exista, trăind momentane
halucinaţii. Desigur că zidarii, furaţi de o
înşelătoar e impresie, se contaminaseră unii
·de la . · atţii fiind victimele unei psihoze„.
Singtira ciudăţenie rămîn ea: doar prisaca,
nicidecum nişte povestiri' atît de puerile.
Mai poposise de cîteva ori pe micul grind,
zăbovise nenumărat e ceasuri acolo. Ii pl ă
cea locul, îl atrăgea vegetaţia bogat ă care
.acoperea malltrile, umbra foşnito are a să l
ciilor, calmul ne tulburat al apelor. Din luciul acestor ap e ţîşneau tăioase suliţele pipirigului, pe po v îrnişurile mărunt e lor golfuri
se înălţau zidurile mişc ă toare ale trestiilor,
iar tufele de arini şi de trandafiri sălbatici
ad ăugau o notă · sărbătorească ambianţei.
Odată · cu sosirea toamnei s-a împăcat cu
ideea că nu-l va vedea pe prisăcar. Căzu
seră cîteva ploi, ici-colo apa se strînsese
în băltoace mocirloase. O furtun ă smulsese
din umbrar bucăţi de acoperămînt, stupii
fuseseră împroşcaţi cu noroi.„ Dar nu, nu
era cu putinţă să întîrzie atîta, să-şi nesocotească intere sele„ . Uneo ri i se p ă rea că
aude ·zvon de glasuri sau zgomote de paşi
căkînd apăsat în preajma sa. Alteori i se
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c ă s tuf ă rişurile încon jur ă t oare sînt
de o m in ă nevăzu t ă . Tr es ărea, pornea s;J cerce teze iar împrejurimi le , să scormon e asc ă înfrigura t colţurile cele mai ascunse ale aces tei pris ăc i căz ut e de-a bine le a în paragin ă . Stupii, cabina şi umbrarul se măcinau sub ploile trep tat mai reci
ş i mai abund ente, se distrug eau lent f ără
ca cineva s i:l int e rvin ă .
Avusese uneori impresia că nu e cu totul singur pe restrînsul petic de pă m înt.
Tr ă is e certa senzaţie că lîngă el se mai
a fl ă ceva, o pr eze nţ ă n e definit ă , ceva ce
a p arţinea v ăzduhului, ap elor, luncilor deopotrivă. Se si m ţise pa rcă supravegheat, pîndit d in ascu nzişur i . Şi p entru nu ştiu a cîta
oar ă investig·a se toate tainiţel e insulei, r ţl s
colise fie care palmă de teren . Dar zilele se
scurge au, vremea se înrău tăţise , ia r speranţa în sosirea pris ăca rul u i deve nea din ce
în ce mai neîntemeiat ă .
Se îndrepta într-o se ar ă căt r e ş antier,
clup ă ce p ă r ăsise grindul. Inainta pe un . sol
accidentat, cu suiş uri ş i adîncituri pe care
nu le remarcase pînă atunci. Se ab ă tuse, · îşi
da seama, de la drumul obişnuit, nu reuşea
să se orienteze cuni se cuvine. O mare .indiferen ţă îl cuprinsese. De şi ·vedea limpede
braţele unor dragline profilate în d epăr
tare, nu izbutea să precizeze unde anume
se a.fl ă. O apucă la în tîmplare, intră într-un
h ăţiş de r ăc hi tă pe car e-l dep ăş i cu mari
di fic ultăţ i, de parcă ceva umed şi rece i
se tot agăţa de haine tr ăgînclu-1 înapoi. Nimeri într-un lumini ş. In jur stăruia o linişte
a d încă , nimicitoare. Nu se auz e a nici _zborul p ă s ări lor, ni ci zumze tul insectelor, nici
. m ăc ar o cît de firav ă adiere de vînt. Picioarele L se afundaseră într~o clisă vîscciasă,
nesi gură. Vedea în apropiere , după ramuri

naza re a
mi ş cat e
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şi

luj eri, umbre Iun ecătoare. Razele amurgului .nu izbuteau să străpungă d esimea
fmnzişuJui. . Rămă. ş ese. nemişcat, îl. înv ă h.i.is e.
o ·somnolei1ţă . de neliiteles, fu gata s ă . se
prăbuşească î11 modrl ă, Văzu iar, ca ptin
ceaţă, dih ănii fără n ume, cu spinările lucioase şi lun e c ă toare zvîrcolindu-se la marginea mlaştine i din faţa sa. Cu o supr emă
sforţare se dezme ti ci din n ă luci re , alun gă
toropeala şi ajunse gîfîind, speriat, la şan
tier.
RenunJă la pris ac ă. Sosise iarna, căzu
seră primele z ă p ezi, se nă p us tis e r ă cîteva
v iforniţ e care f ăc u s e r ă impracticabile drumurile. Abia Ia începutul prim ăverii, odată
cu primele zile însorite, cuteză să caute
grindul, deşi nu mai nă d ăjduia s ă-l vadă
pe pris ăc ar.
Datorit ă intemperiilor, a neîngrij irii, t ere nul era brăzdat d e fiigaş e , răvăşit în toate
chipurile. Cîţiva stupi se înclinaser ă , cabina şedea pe jum ă tate distrusă, cu uşa dat ă
deoparte, umbrarul se prăbuşise peste masa
şi scaunele de sub el. V ege taţia, sch e l e tic ă ,
îngălbenită, se cl ătina scoţînd un scîrţîit
agonic. Cerul, plumburiu, prevestea ploaie.
Dinspre lac soseau fîşii de ceţuri, plopii
us c aţi ş edea u am en int ă to ri, l ăs înd impresia
c ă se vor abate asupra prisăcii distrugîn·
d-o definitiv.
Se aşezase pe o mic ă ridicătură de pă 
mîn t ş i contempla dez a strul acesta inadm i·
sibil, de neînţe l es . Lăsa să -i treacă prin
minte gîndur i din cele mai sumbre , se pierdea în ipoteze, încerca s ă descopere pricin.ile care du seseră la nimicirea une i atît
de l ~i udabile i niţiativ e ... Ridic ă ochii şi v ăz u
c um se ap ropie de el o f ă ptur ă îna ltă, mă
t ă h ă loas ă, înveş mî nt atll înlr-o man ta l argă ,
purtind pe Ci:l p o p ă l ă ri e veche, cu pangli (:a

destrămată. Se sălt ă, se d ăd u cHiva p a şi
înapoi, îşi reveni din surpriză ş i a ş tept ă.
Individul se îndrepta către el cu un zîmbet
straniu, crispat, ce dorea să fie binevoitor .
Era bătrîn, purta o barbă lungă, sură, ochii
lui vioi trădau însă o netă găduită ascuţime
a minţii.
- Aţi întîrziat ! îl î ntîmpină Andrei a scunzîndu-şi nelini ş t ea .

- Nicidecum, zise individul. Muncesc
pre a mult, nu mă pot împărţi în atîtea locuri.
Trebuie să umblu, să umblu mereu, trebuie
să nu am odihnă, s ă nu-mi cruţ puterile .
Andrei fu nedumerit de aceste vorbe an apoda. Il privi cu atenţie pe presupusul pris ă car şi înţelese c ă- l pîndeşte o primejdie.
Individul devenise parc ă mai înalt, mai viguros. Ţinea în mîna dr ea ptă un borcan în
care se ghiceau cîteva albine moarte. Din
raniţa petrecută cu o curea pe după qît
ieşea la iveal ă un qît de sticl ă murdar ă .
Cizmele, ferfeniţite , lăsau să i se vadă pici oarele ciolănoase şi însîngerate „. Grindul deveni brusc inospitalier. Prisaca p ă r ă 
sit ă printre ierburile uscate, pămîntul n oroios , apele vineţii alcătuiau împre ună un
cadru ameninţător. Iar prisăcarul, oprit la
început lîng ă umbrar, în cepu să se apropie
zîmbind forţat, batjo coritor. Se apropia cu
brat ele deschise, ca pentru o îmbr ă tişare,
si. Andr ei făcu un salt disperat, evitîndu-1
în ultima clipă. Se retrase grabnic spre
capătul incintei, prinse s ă alerge de-a lun qul m alului, se înd epărtă simţit or . Intr-un
tîrziu întoarse capul. II văzu p e pre supusul
prisăcar stînd în mijlocul stupilor, priv in d
încremenit zarea.
Nu-l mai atr ăg ea grindul. Trecuse de cil:eva ori pe d in aintea lui, cercetase de la
di st anţ ă prisaca . Aceas ta r ămă ses.e . la fel
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de părăginit ă ,
bandonată.

fus ese pesemne definitiv a-

Intr-o după-·amia ză de iunie, aflîndu-se
în apropierea locului care-l preocupase atîta.. i se păru că desluşeşte o anume mişcare,
semne ale unei activităţi. Depăşi vegetaţiile
despărţitoare, se opri, îşi încordă privirea
şi zări pe grh1d o făptură asemănătoare
individului care se ivise înaintea lui astă-primăvar ă'. Inaintă, îşi dădu seama că
era într-adevăr el, numai că şe dea lungit,
parcă bolnav, lîng ă primul şir de stupi.
Zăcea în nesimţire, cu faţa întoarsă către
cer„. Alergă, ajuns într-un suflet, îngenunche. Er·a mort...
Se întreprinser ă ample cercetări , fură
scormonite toate ungherele pr.isăcii, umbrarul, cabina, fiecare stup. Nicăieri nu se
descoperi vreo urmă, vreun act care să
ateste identitatea individului. Andrei fu interogat zadarnic, fiindcă nu reuşi să ofere
muitumitoare lămuriri. Decesul, constatat de
medicul legist, fusese atribuit unei slăbiciuni
extreme, unei istoviri exagerate.
Andrei se pierduse în presupuneri lipsite
de orice temei, presupuneri care nu avură
darul să-i dezvăluie adevărul celor întîmplate. Remarcă doar schimbăril e produse în
ambianta bălţilo r, schimbări fireşti la urma
urmei în acest ţinut plin de neprevăzut.
Atmosfera redev enise astfel calmă, priveliş
tile îşi recăpătară aspectul obişnuit. El
însuşi nu mai trăia stările acelea de iritare
nervoasă, nu se mai rătăcea prin hăţişuri,
nu mai era viotima mirajelor.„ Ar fi fost
însă hazardat să admită o posibilă legătură
între persoana enigmaticului prisăcar şi
comportamentul naturii. Simţea doar că se
eliberase de o povară care-i apăsase dureros 1.lmerii, că se înseninase lăuntric.
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Sosi din nou toamna, avu prilejul să revadă ~rindul. Stupii zăceau împrăştiaţi, r ăs
turnaţi, cabina se d ărî.m ase, umbrarul era

culcat la pămînt. trecuseră pe aici grupuri
de turişti care des ă vîrşiseră distrugerea .
Nişte copii din satul învecinat aprinseseră
focuri cu rămăşitele prisăcii din care nu
mai vedea aproape nimic.

I
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EP.A VELE

Crezi· oare că nu există nici o 1egătur ~
între acel cimitir al navigatorilor, pe care
l-ai p ărăs it, şi grindurile care se alcătuiesc
treptat din depunerea aluviunilor în preajm a mării?
Intrebarea fiindu-m i adresată brusc, m-a
luat prin surprindere, ba m-a şi speri·at.
Am întors capul ş i la lumina şovăielnic.ă
a unui felinar de strad ă am văzut o făp
tur ă mătăhă l oasă, cu chipul înăsprit, ce se
apropiase pe nes imţite fixîndu-şi privirile
arz ătoare asupra mea. M-am tras îndărăt
mirat de această ap ar iţie, am · încercat să
m.ă îndep ărtez . Din p ăcate, nu găseam un
loc de refugiu, căci trotuarul era îngust iar
uliţa, întunecoasă , umbrită ele arbori bă
trîni, părea s ă se s flrşeas c ă într-o fundă
tur ă . Trebuia poate să-l îmbrîncesc pe individul care-mi tăiase între timp cale a împiedi.cîndu-mi retragerea. Şi chiar m-am gîndit
s-o fac, decizia mea fiind totuşi lipsită de
hotărîre.

- Ştiu că- ţi inspir repulsie, am auzit gla-sul profund al matahalei. Mai ştiu că spusele mele nu fac doi bani, nu trezesc interes
în rîndul ascultătorilor de rînd. Am cutezat
s ă- ţi vorbesc fiindcă te-am văzut în apropierea acelui cimitir care do vedeş te atotputernicia destinului, mărturisind totod.ată
cît de întristătoare sînt uneor.i capric'iile
sorţii.
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Tonul acesta grandilocvent m-a fă cut sa
zîmbesc ş i s ă -mi domolesc pornirea . Stam
în cump ă n ă . Individul îmi părea oarecum
cunoscut. Imi sfo rţa i memoria şi- mi d ă dui
seama că-l ză ris e m în bodega din care tocmai ie ş is em. M ă urmăris e, f ă r ă îndoial ă ,
dorise s ă -mi prezinte unele aspecte neobiş
nuite ale acestui or ă şel. Era pesemne un
pierde-var ă în c ăutare de turişti d ispuşi s ă -i
asculte palavrele, un ghid oc azional care
în schimbul băuturii î nş i ra p ove şti în întregime n ă scocite.
Am vrut să-i întind o bancnotă şi s ă pornesc mai departe, dar n-am izbutit să-mi
duc pînă la capăt intenţia. Nu ştiu de ce
mi se făcuse team ă să nu-l jignesc procedînd astfel. Ceva ciudat se desprindea din
înfăţişarea lui, ceva care îndepărta presupunerea că ar fi un vagabond ori un cerşetor.
·
·
Am pomit către cheiurile fluviuiui lăsî_nd
să se înţele agă cum că aŞ fi dispus să-i
·acord cîteva minute . M-a însoţit ş i ah.ia
atunci, la lumina puternic ă a altui lampadar, am constatat cît este de interesant.
Faţa lui scofîlcită , împînz it ă de cr e ţuri,
bătea într-un arămiu . întunecat. Buzele vinete, aproape negre, gura supt ă şi obrajii
căzuţi îi dădeau un aer de masc ă menită
a ilustra consecinţele exceselor de orice
fel. Purta o hain ă larg ă , de croial ă stră
veche, avea gîtul înfăşurat cu o eşarfă decolorată, picioarele vîrîte într-o pereche de
bocanci ţintuiţi care scoteau un zgomot nesuferit pe caldarîm. Şapca sa, cu urechi,
aparţinea par că unui matelot din gravurile
olandeze de o d inioar ă . Bumbii desperecheaţi care-i str ă luceau pe pîntec, pantalonii v ărgaţi îl făceau şi ei' s ă semene cu
imaginea vechilor navigatori aşa cum sînt

22

:! Î înfăţişaţi de cătr e Melville, Poe sau London. Remarcînd toate aces tea, am continuat
să- l ascult, d e şi un început de înfiorare
prindea să se cuibărea s că în sufletul meu.
- Sînt într-adevăr foar te bătrîn, a recunoscut el ca şi cum mi-ar fi citit gîndurile.
Am navigat :µrnlt, mereu neobosit, nu mi-am
cruţat puterile cutreierînd mările şi oceanele lumii. Am slujit sub feluriţi stăpîni şi
sub numeroase pavilioane, am poposit în
multe porturi, am naufragiat, am înfruntat
stihiile dezlăn ţuite , gerurile şi arşiţele, ploile şi ur a9anele. Adesea m-am îmbătat şi
m-am încăierat prin taverne, am fost gata
să fiu ucis, am trecut prin aventuri pe drept
cuvînt extraordinare.
Prinse să rîdă, s ă scoată din e l un soi de
hîrîit. Lăsa impresia că ar avea în piept sau
în gîtlej un lichid vîscos care Clocotea.
Rîsul lui mai amintea de zgomotul unui
odgon tras peste o margine de vas. .. Am
tăcut şi am continuat să înaintez cătr e fluviu, hotărît să pun capăt acestei convorbiri
şi să-l păr ăse sc pe individ la intrarea hotelului. Urma să-i mai acord aşadar încă
două minute, cel mult.
- Cimitirul pe care l-ai vizitat, reluă
el, e un rezultat, o consecinţă a tuturor
cutezanţelor, el reprezintă încheierea ctefinitivă a oric ă ror aventuri omeneşti. In
fiiE!care port există asemenea cimitire în
care ajung să se odihnească marinarii. Nimeni nu poate preciza clipa sfîrşitului 'şi
mai ales locul în care vei fi înmorniîntat.
Ca marinar poţi sfîrşi în adîncurile oceanelor sau în cine ştie ce localitate pe lîngă
c~re ai trec~1t :ie~ăsător fă ră să-ţi închipui
ca acolo vei ramme pentru vecie.
Păşeam către hotel şi m ă gîndeam că va
trebui să fac un du ş înainte ele culcare:
1
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Priveam distrat zidurile întunecate a1e Ut101'
fos te an trepozite, faţad el e severe ale unor
pr ăvă li i din vechime, clădiril e cu ferestre
şi u ş i oblonite, cu tre pte de piatră la intr ări, cu fer ăstruici zăbrelit e la nivelul trotuarului. M-am l ă sat învă lu it de simţ ă minte
fugar e, n e l ă murite, am încercat să- mi închipui activitatea acestui port care cîndv a
reunise pe r es trîrţsa lui arie o bună parte
din g ă l ăgia şi mizeria Levantului. Str ă zil e
t ăcute str ă b ăte au noaptea de mai şi miresmele domoale ale salcîmilor îmi pricinuiau o vagă melanco lie. Deasupra mea
ardeau co nstel aţii, la doi paşi se scurgeau
apele negre ale Dunări i în care se resrrîngeau mulţime de lumini tremur ătoar e . Puţmii trecător i gr ăbe au pasul spre casă şi
doar dinspre restaurantul „Marea" sose a
un vălmăş ag de glasuri ca un zumzet îndep ăr tat.

- Am ales acest oraş pentru a-mi încheia în el existenţa, continu ă bătrînul. Imi
place. E liniştit, oarecum izolat, şi cred
în mod absurd, aşa cum cred toţi cei ce
se afl ă în ajunul finalului, c ă m ă voi bucura
după moarte de o priveli şte care nu v a
mai fi , desigur, pentru mine. Am ales acest
or ăşe l şi din alt motiv, mult mai puternic,
anume da t orită l egă turii statornicite între
cimitirul pe care l-ai p ă r ăsit adineaori şi
a luv iunile ce se tot stratific ă a duse de apele fluviului. Amîndouă, şi cimitirul şi aluv iunile, sînt ca nişte depozite a căror ·reprezentare a luat în mintea mea forma unui
ansamblu bine înch egat. in adîncurile solului, la un anumit nivel, se află depuse
a tît osemintele temerarilor navigatori cît
şi obiectele de care s-au folo sit în scurta
lor vi aţă . Oamenii tind cătr e nemurire prin
cele mai felurite căi , doresc să trăias c ă la
2.4.

nesfîrşit, această tendinţă fiind
dită în inimile lor nefericite. In

trainic să
adîncmile
pămîntului însă , la numai doi metri, printre apele freatice, în umezeală şi putreziciune, răposaţii alcătuiesc un strat deq.supra
căruia se desfăşoară lupta pentru dobîndirea aceleiaşi himerice nemuriri...
Mă cam plictisea filozofia aceasta a nimicniciei, pretext ce ambiţiona să justifice
lenea şi neîmplinirea. Cunoşteam bine ispititoarea ei chemare pentru spiritele incapabile să-şi consacre puterile unei activităţi. P ăşeam încet, alături de acest însoţitor
limbut, mă pătrundeam de o anume vrăj
m ăş ie împotriva lui, dornic totuşi să-i răs
plătesc elocvenţa stîngace oferindu-i ceva
de băut. Cum nu aveam chef de băutură,
m-am simţit din nou îndemnat să-i întind
o bancnotă şi s ă-l las apo i în plata domnului. Mi se fă cuse somn, mă atrăgea irezistibil patul. Imi reamintii satisfăcut de treburile profesionale pe care le soluţionasem
cu bine, mă gîndii fugar la drumul pe care
trebuia să-l fac a doua zi înapoindu-mă în
Capitală.
·
Necunoscutul m ă rugă brusc să -l aştept,
dădu o fugă pînă la restaurant şi reveni ţi
nînd în mînă o sticlă cu rachiu, băutură
care-mi stîmea întotdeauna un dezgust fără
margini. Imi arătă un pahar declarînd că-l
procurase anume pentru mine şi mă pofti
să-mi prelungesc plimbarea pe cheiul de
data asta cu desăvîrşire pustiu. Incercai
să-i explic cum că am nevoie de odihnă,
dar mă apucă de braţ şi mă împinse u şurel
c ă tre un şir de ş l ep uri amarate la un mic
ponton. Ne oprirăm astfel chiar Ia marginea cheiului, unde văzui o luntre . Turnînd
din sticl ă în pahar, guralivul meu însoţitor
C-da 55911' coala 2
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stărui să sorb o înghi ţitur ă , el însuşi ducînd la buze sticla cu lichid incolor.
- Iţi voi ar ăta , spuse el, un aspect vrednic de cea mai mare luare aminte, ceva ce
a rămas necunoscut tuturora, îţi voi dezvălui o taină pe care nimeni n-ar reuşi s-o
întrevadă măcar.

- Dar n-am de gînd să merg cu dum•
neata ! am strigat iritat, nemulţumit la gîndul că sînt silit să ascult de îndemnurile
acestui ins ale cărui intenţii nu reuşeam
să le înţeleg.
- Vei merge, sînt încredinţa t că nu te
vei opune unei şanse uni ce în felul ei, că
nu vei refuza să contempli o privelişte mai
mult decît ciudat ă.
- N-am chef de nici o ciudăţenie! m-am
răstit enervat de-a binelea.
Presimţeam totuşi că -l voi urma, că voi
asculta de curiozitatea care începuse s ă m ă
roadă.

Intotdeauna am fost dealtfel victima propriei mele curiozităţi. Am intrat, fireşte, în
încurcături de tot soiul, mi-am pus deseori
chiar viaţa în primejdie înrobit de marea
mea slăbiciune pentru mister. Mi-a plăcut
riscul, aventura, acea înfiorare izvorîtă din
contactul cu neobişnuitul, cu ceea ce dep ăşeşte limitele realit ă ţii îndeobşte acceptate. Dar înclinaţia către latura ascunsă a
lucrurilor am cultivat-o în tin ereţe, aşa încît ea nu se mai p otrivea cu anii mei de
acum.
Dreapta jud ecată îmi dicta să rămîn locului, să nu mă hazardez în necunoscut.
Tot dreapta jud ecată insista s ă mă înapoiez
la hotel şi să m ă odihnesc pentru a fi bun
de drum a doua zi. Dar gustul primejdiei se
trezis e din nou în mine , nu-mi dădea pace ,
m ă fr ă mînta, îmi sfrede lea sufletul, împin-
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gîndu-mă c ă tre

cine

ştie

ce pericole. Fiind-

că sorbisem paharul cu rachiu mi se redeşteptaseră toate simţ ămintele încercate
în tinereţe, toa te dorinţel e mocnite, dorin ţe
aprige, cu neputinţă de înfrînat. Incapabil
să m ă împotr ivesc te nta ţ i e i, am urcat în
barca acestui necunoscut care urma s ă m ă
poarte spre cine ştie ce ţinut enigmatic,

ademenitor.
Bătrînul a
dep ăr tat de

înşf ăca t vîslele şi ne-am închei ajungînd destul de r epede în apropierea malului opus. Am plutit
de-a lungul şantierului naval, al unor barăci me ta lice şi clădiri portuare, am lunecat
pe lîngă un şir de case ce se răreau, am
ajuns în apropierea vechiului far.
Ne-am. oprit. Luntrea s-a înfipt în nămolul
ţărmului şi vîslaşul, cu o sprintene ală surprinzătoare, a coborît imediat poftindu-mă
să-l imit. Era plin de ne astîmpăr, p ărea că
alcoolul i-a strecura t în vine putere ş i
avînt.
Răs ăr is e luna şi razele ei dezvăluiau o
priv elişt e cenuşie, d ep rimantă. Mergeam pe
un teren alunecos, îmbibat cu apă , acoperit cu o ve g etaţie mărun tă, chinuită . Am
ocolit b ă lt oace murdare din care răzbăteau
mirosuri grele de mîl şi plante putrede,
ne-am îndepăr ta t mult de Dun ăre , ora şu l
pierind încetul cu încetul într-o p îclă stră
vezie. Făceam scurte etape spre a sorbi
cîte o înghiţitur ă , reluam înaintarea cuprinşi p arcă de nebunească îndîrjire. Ultimele mele temeri se risipiseră, p ăşeam voios, încrîncena t, cotropit de o curiozitate
fără margini.
Am dat iar de nişte adîncituri în care
sclipeau mocirle puturoase, am urcat coas.tele un or dune de nisip ce se vă lureau care
încotro. P aş ii noş t ri se auzeau înfundat,
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răsuflărHe deveniseră şuierătoare. Aveam
impresia că trăiesc un moment crucial şi
cînd priveam spatele lat, puţin încovoiat al
bătrînului care-mi p ăşea înainte, nu mă îndoiam că voi lua parte la o întîmplare extraordinară, aşa cum mi-o dorisem.
Nu m-am înşelat. Ne-am afundnt treptat
într-un hăţiş de buruieni înalte şi ţepoas e,
am coborît apoi un po vîrniş oprindu-ne
înaintea unui parapet natural pe care creş
teau sumedenie de arbori chirciţi. Bătrînul
clătină violent unul din aceşti arbori şi
malul se prăvăli dintr-odată cu o bufnitură
surdă, gata să ne acopere. Stratul de nisip
mi-a ajuns pînă la genunchi şi anevoie

m-am eliberat de el, ajungînd deasupr·a.
- Asta-i, spuse călăuza mea, aprinzînd
felinarul de vînt pe ca re -l luase cu sine.
Am coborît o nouă pantă, destul de lungă, şi ne-am oprit sub un fel de boltă al
cărei plafon nu se zărea. Ne aflam acum
la nivelul fluviului, sub t ă lpile noastre întinzîndu-se o vastă pînză de apă ce se
scurgea lent către întunecimile fără capăt
ale tunelului.
•
Am văzut, la o examinare mai atentă,
de-a lungul pereţilor umezi, gata să se surpe, ceva l·a care n-aş fi fost în stare să mă
gîndesc vreodată. Intr-un amestec grotesc,
într-o confuzie totală, sub ochii mei se desfăşura cel mai halucinant spectacol. O clipă
am crezut că mi-am pierdut minţile şi mi-a
trebuit un oarecare răgaz pentru a-mi recăpăta stăpînirea de sine. Aveam certitudinea că mă aflu la cîţiva paşi de ceea ce
nimicise Dunărea de la apariţia ei, de toate
rămăşiţele navd.gaţiei ce se desfăşurase în
cursul secolelor şi al mileniilor pe acest
fluviu. Vedeam ca într-un delir frînturi de
nave, toate ruginite sau putregăite , acope28

rite cu mucegaiuri devoratoare, distruse,
frînte, îndoite, sfîşiate. Prove de remorchere ş i şlepur i, pîntece ele fregate şi pînzare,
fragmente ele caiacuri şi ce amuri, toate
unele peste altele, într ep ătrunse , înfrăţite
întru moarte. Timone ş i ancore se agăţa
seră între ele, catarge , lanţuri şi scripeti
se contopiser ă pentru v ecie. O parte a unei
cabine îşi eta la hublourile sparte, acoperite
cu mîl, un colac de salvare purtînd inscriptii şters e z ă cea la baza unui cazan ce
p ă rea s ă fi fost d e aburi. Cablurile ş i od goanele, pa rfmele şi sc ă rile de frînghii alcă tuiau ghemuri încîlcite. Se d e sluşeau pc
alocuri guri de tun, paturi de flintă, pistoale
cu pl ăse l e eleg,a nt încrustate. fa.au prezente
şi amănunte din interioarele vaselor, can apele şi paturi, fotolii zdrenţuite şi mes e cu
picioarele retezate . Nu lipseau nici r ă m ă 
şiţele veşmintelor, berete, tunici, pelerine ,
uniforme aparţinînd celor mai felurite ţ ăr i.
Iar pretutindeni în această haotică îngră 
mădire de resturi ale atîtor naufragii se
vedeau oseminte omeneşti , hîrci şi ciolane
care des ăvîr şeau macabrul priveliştii.
- Nu e cazul s ă vizităm toată galeria,
spuse bătrînul coborînd felinarul pe care-l
tinuse ridicat de asupra capului. Aici, dato r it ă u nor fenomene aluvionare de neînţe 
les, au ajuns toate epav ele navelor ce au
plutit pe Dunăr e. Fluviul, de la izvoare le
lui, a înghiţ it ş i înghite necontenit ambarcaţii purtîndu-le încet, cu ajutorul nisipurilor d e fund, către acest muzeu ce a luat
fiinţă cine ştie cînd, printr-o inexplicabilă
toa n ă q. destinului. Unii navigatori zac în
cimitirul pe care l-ai văzut în oraş, alţii
au poposit aici.. . Ţi-am m ărturisit doar că
am de gînd să-mi închei existenta în locul
acesta, dar nu în cimitir, ci tocmai în nruqa
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care n e adăpost eş te acum, adică într-un
mormînt potrivit demn it ăţii mele de marinar încercat.„ Cînd te-am găsit ling ă grilajul cimitirului, am înţeles imediat că eşti
omul cel mai indicat să m ă însoţeşti ş i aducîndu-te aici am dorit să mi te al ături drumului fără capăt şi fără întoarcere care
se deschide înaintea mea.
Bătrînul a început să hohotească scoţînd
din fiinţa lui sunetele acelea ce se asemuiau cu clocotul unui lichid vîscos.
- Voi închide cripta, spuse el îndreptîndu-se către i eş ir e .
Am priceput grabnic ce anume urmărea
şi fără s ă mai şovăi m-am năpustit asupra
lui. L-am apucat de guler. S-•a descotorosit
de mine cu un gest simplu arătîndu-mi astfel că dispune de o forţă fizică neobişnuită.
M-·a îmbrincit şi am căzut în genunchi, dar
m-am ridicat şi i-am săr it în spate. S-a încins o luptă deznă d ă jd uită , individul apucîndu-mi gîtul spre a mă sugruma. Dar norocul nu m-a părăsit . M-am smuls din strînsoarna lui, am pus mîna pe o rangă de fier
cu care l-am izbit în creştetul capului. Nici
nu s-a clintit şi a rînjit din nou la lumina
felinarului pe care-l agăţase înaintea luptei
de cîrma unei corăbii. S-a îndreptat cu paşi
rari către i eşire iar eu i-am cuprins picioarele f ă ră a reu ş i să-i împiedic înaintarea. O clipă am fost convins că mi-a sunat
ceasul. Cu un ultim efo rt am zvîcnit de jos
şi-am ale rgat înaintea lui. Am ajuns la intrarea în hrub ă, m-am căţărat pe povîrniş ,
m-am agă ~at de ierburile firave ce creşteau
pe el, am apucat dispera t tulpina unui arbust şi dintr-o dată, ca sub puterea unui
mecanism subteran, malul s-a prăbuşit în
întregime acoperind gura acelei văgăuni.
M-am pomenit, sfîrşit de puteri, pe coama
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dunei ş i pentru prima oar ă am contemplat
cu adev ă rat splendoare a cerului simţind
n ebuna voluptate de a fi în v iaţă. Am auzit
apoi, sosind din adîncurile p ămîntului, de
sub picioarele mele, rîsul acela hîrîit, ce
izbucnea desigur din pieptul smintitului îngropat acum laolaltă cu epavele şi osemintele.
Am pornit iute c ă tr e fluviu. Se i v iser ă
zorile. Lumin ile or ă ş e lului p ă l eau, zarea r ă 
s ăritului devenise purpurie . Str ă b ă team întinderea aceea trist ă , cu gîndurile r ăscolite
de atîtea impresii„. Am ajuns la luntre, am
s ărit în ea şi am vîslit din toate puterile
pînă l·a marginea cheiului. Fiindc ă vasul
pasager urma să plece dup ă o jum ă tate de
ceas, m-am rep ezit Ia hotel ca să-mi iau
geamantan ul ...
Ast ă zi, după atîţia zeci de ani, dup ă ce
am cînt ări t bine faptele relatate, mă cam
îndoiesc t o tuşi de realitatea lor. E drept,
am g ă sit atunci, în dimin e aţa plec ării mele
din or ă ş e l , într-un buzunar al hainei, paharul din care b ă us em rachiu. El ar constitui
aşadar o m ă rturi e „. Dar mai ştii ?
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TENTAŢIA

Obişnuia s ă - şi p e treac ă vacanţe l e de vară
în Delta Dunării. lşi construise o b arcă lunguiaţă, cu pro va mult ascu ţit ă , cu un catarg
înalt şi subţir e de care prindea o vel ă triunghiular ă . Lua cu sine t oate cele trebuincioase unei îndelungate ş i anevoioase exp e diţii : colaci de frînghii, pături, bidoane,
c ratiţe, cuţite şi linguri. Se aproviziona cu
sare, făin ă ş i pesmeţi, cu cîteva sticle de
untdelemn. Nu se înconjura cu obiecte de
prisos, r enun ţa la apar.a tul de radio, la termos, la cărţi şi reviste , la trusa de b ă rbierit
şi la foarfeci. Dorea s ă se îndep ă rteze m ă 
car o dat ă pe an de confor tul civoilizaţiei,
să îndure astfel nemijlocit asprimea naturii.
Era un navig ator solitar şi arareori poposea în cîte un sat pentru a - şi completa
proviziile. Se ţin e a de obicei cît mai departe de aşez ă rile om e n e şti, rătă,cind cu
precăder e p rin lo curi cît mai retrase ş i mai
izolate . Şi fiindc ă m1 se bărb i erea şi nu - ş i
reteza unghiile, la sfîrşilul acestor vacanţe
ar ă ta ca un na ufragiat . Straie le lui de p înză
erau p ăt at e , mototolite , sfîşia t e, peticite
pe alocuri grosolan, d e sub ş ap c a diform ă
izbucne au laţe încîlcite, prin cizmele de
cauciuc fer f eni ţ it e se strecur a lesne a pa.
Vîntul îi tăbăc ea pielea chipului, în palme
îi creş t ea u b ă tă turi , ochi i i se scufundau
în orbite. Se s im ţe a obosit tot înfruntînd
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greutăţi le, d ar cugetul său se primenea, deven ea mult ma i limpede, se purifica. Navigîncl prin canalele învă luite în nesfîrşite
vegetaţii, înnoptînd în colibe· impro vizate,
mîncînd doar p eş ti ş i · raci, se să lb ăti cea
ele-a bine lea. S imţurile sale d obîndeau cu
timpu l o acuitate neobişnuită, mi şcăr il e
sale deveneau elastice, căpătau agili tate şi
sprinteneală de ani mal.
Trecea prin multe şi felurite situ aţ ii pe
cai'e le consemna cu a jutorul unui c ap ă t
de creion într-un carnet ce a mbi ţiona să
fie registrul său de bord . In singurăta te,
în miilocul locurilor copleşite de lumina orbitoare a soarelui, str ă luminate de lună sau
punctate de stele, în oanale fără capăt, în
ostroave şi lunci trăia din plin voluptatea
contopirii total e cu firea, cu necontenitele
ei ademeniri.
Z ărea cîteodată în desişuri sHuete ale
unor făpturi despletite. Descoperea în marginea ghiolurilor ador mite m ă rturii sigure
de p rezen ţe tulburătoa r e. A semene a n ă lu
ciri se z ămisl eau lesne în mintea lui, dobîndeau contururi trept at mai limpezi şi adesea i se părea că e chemat stăruitor din
umbra frunzişurilor. In nopţi necuprinse,
cînd rămînea pe cîte un grind pie rdut în
imensit ăţile păpurişurilor, simţea
neîndoielnic apropier ea cuiva cald, mîngîietor dar
imposibil de definit.
Mica lui corabie luneca sprintenă pe sup ra fa ţ a apelor încremenite, străbătea golfuri
ş i arhipelaguri de plauri, se afunda în desiş uri de nepătruns. In dimineţi t ăcu te , cînd
nici o adiere nu clinte a păm ă tufurile aurii
ale stufăriilor, cînd oglinda ap elor răsfrîn
gea un cer de sticl ă , abur1ii bălţilor se ridicau · p retutindeni făurind mulţime de făp
turi albicioase ce î-riaintau către el solem-
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ne, învăluitoare. Forme
miş c ătoar e se isca u din

ciudate şi mereu
senin, la răspîntii
de gîrle tainice, migrau către orO.zonturi
pierzmd·u -se în ele. In adîncurile măruntelor
limanuri pluteau plante unduioase întruchipînd şuviţe din p ărul altor făpturi stranii,
din · mlaştinile toropite se auzeau sosind
şoapte fugare, cormi îndepărtate, melodioase, ascunse întruna privirilor, sălăşluind
p arcă în văz duh.
Po a te că tr ă is e o rătăcir e a s imţur il o r
a tunc i cînd într-o dup ă -amiază se aflase în
mijlocul lacului Roşuleţ . Era copleşit de
tr ăiri nedesluşite. Gînduri incerte îi stră
b ătea u mintea cotropită de o s omnol enţă
prielni că celor mai nefireşti v is ări. Se l ă 
sase în voia curentului. Şedea pe fundul
bărcii şi privea pierdut în reverii albăstri
mea cerului. O izbitură scurt ă îl făcu să se
salte şi s ă se uite peste marginile ambarcaţiei. Văzu, surprins, o cherhana abandonat ă .
Coborî pe mal, îşi croi drum printre ierburi. O linişte grea învăluise împrejurimile.
Foşnetele crîngurilor se stingeau în atmosfera limpede, broaşte săreau la r ăstimpuri
ÎI) apa verzuie. Auzi un zumzet îndepărtat,
se opri, trase cu urech ea. Cercetă mai atent
cherhanaua constatînd cît este de veche şi
de şubrezit ă . P ăşi c ătre ea, urcă treptele
pridvorului vitregit pe alocuri de scînduri,
văzu mîlul gros, plin de scoici şi de melci
în care fuseseră în fi pţi piloţ ii de stejar.
P ătruns e pe uşa la rgă , apoi într-o încăpere
cu p ereţii · nimiciţi. Ocoli cîteva butoaie şi
lăzi , păşi peste mormane de plase şi nă
voade zdrenţuit e .
Zµ:tuzetul auzit adineaori se datora vîntului '. strecurat prh1tre c ră p ăturil e acoperişului. De undeva cădeau picături de apă.
Mirosea a peşte, a n ă mol, a frunze veştede .
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Liniştea devenise parc ă materială
nou s im ţi a l ături prezenţa aceea

şi din
stărui

toar e, qreu d e precizat.
Se aplec ă peste p ervazul rupt al unei ferestre şi întrezări printre mulţimea bălării
lor înalte o cas ă ce p ărea să fie de curînd
ridicată, o casă cu prisp ă de lut şi acoperămînt de trestie , avînd în jurul ei cîteva
straturi d e zarzavat. In apropiere se vedeau
nişte acareturi, un ţa r c de vite, o împrejmuire pentru păsări. Uşa principală era întredeschisă, pe frînghia de rufe atîrna o
că maş ă femeiască .

Nedumerit, p ărăsi cherhanaua şi înaintă
atras de această pri vel i şte r ă s ă rită înaintea
lui pe neaşteptate. Nu aflase încă de existen ţa unei locuin ţe în această pustietate şi
faptul îi procură o uşoară nelinişte. Cunoş tea doar bine De lta, străbătuse cele mai
sălbatice şi mai greu accesibile locuri. lşi
aminti dintr-o dat ă că auzise cîndva, cu ani
în urmă, vorbindu-se despre o cherhana ce
nu aparţinea nimănui.
n întîmpină în mijlocul ogrăzii o femeie
înaltă, blond ă , cu tr ăsături plăcute. Era îmbrăcată simplu, cu rochie de stambă, purta
basma şi papuci. Nu se arătase mirată de
sosirea lui şi -l pofti să se aşeze pe un scaun, alături de prispă. Ii aduse apoi din casă
o sticlă cu v in şi un pahar dorind să se
dov e d e·asc ă pesemne o gazdă ospitalier ă.
S chimbar ă cîteva cuvinte, sorbi din paharul oferit, o ex amin ă în c ă o dată p ătrun
zîndu-se de farmecul ei ciudat. Era încă
tînără, se mişca plin ă de graţie. Vorbea
reţinut, cu glas m elodios, îş i sublinia spusele prin gesturi ce trădau bunăvoinţa~ Jl
trata cu familiaritate, ca şi cum l-ar fi cunoscut, fără a fi însă afectuoas ă .
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Sorbind din paharul ce-i era cu regularitate umplut, îşi roti privirile şi cercetă mai
îndeaproape gospodăria. Văzu nenumărate
dovezi de hărnicie, se lăs ă încîntat de această ambianţă rustică. Intr-un colţ al
ogrăzii se afla o capră pentru tăiatul lemnelor, precum şi un buştean în care fusese
înfiptă o secure. Lingă buştean, pe pămîn
tul umed, se împrăştiaseră cîţiva stropi de
sînge, semn că fuses e tăiată de curînd o
pasăre. Mai departe, sub un şopron, se vedea o masă de lemn cu picio.arele bine
înfipte într-un strat de nisip. In jurul acestei
mese sclipeau mulţime de solzi proveniţi
desigur din peştii retezaţi adineaori. O pisic ă neagră adulmeca indiferent ă solul. Intr-un alt cotlon al curţii, sub ramurile unor
vlăstare de sălcii, fusese instalată o sobă
de cărămidă, avînd cuptor şi o plit ă pe care
clocoteau nişte oale. Apoi, peste îngrădi
tur.a de răchită ce mărginea ograda, se dezvăluiau la fel de încîntătoare straturi simetrice din care creşteau legume bogat
înfoiate.
Se simţi înduioşat, un sentiment de demult adormit ·se iscă în sine invadîndu-i
sufletul. Imaginile ceţoase ale copilăriei i
se perindară treptat mai limpezi pe dinainte. Revăzu casa părinţilor, satul dormitînd
pe o culme, se afundă în feeria cîmpurilor,
în taina codrHor, retrăi crîncena şi înălţă
to:area viaţă de atunci. Şi cum îndrăgise
atît de mult Delta, cum fus ese întotdeauna
puterrnic atras de ea, se gîndi visător la
eventualitatea unui trai dus aici, într-o asemenea gospodărie , împreun ă cu o asemenea
femeie, departe de zgomotul şi vînzole.a lµ
or.aşelor acap,aratoare„.
Se uită la ea cu solicitudine, îi descoperi alte trăsături plăcute , se l ăsă furat de
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propria lui î11 ch ipuire . V inul, bun la gust,
ame ţe a uşor. Lanur.i de stuf se vălur e au
delicat în dep ărt ăr i, p ă duri str ăv e chi dominau peisajul, soare le lumin a din plin abundenta vegetaţie, covorul de flori sălbatice
care-şi desfăşur.a splendoarea dincolo de
împrejmuire a grădinii.
Ea vorbea la fel de calm şi de reţinut,
pomenind insistent de singurătatea care o
apăsa. Istoria v enirii ei aici era simplă.
Cîndv a lucrase în cherhana împreună cu
un soţ care pierise răpus de o boală necruţă toare. Răm ă s e se apoi în locul acesta
cu care se obişnuise„.
Remarcă o ridicătură de pămînt, un soi
de movJlă acoperit ă cu ierburi, înzestrată
cu o uş ă . Bănui că acolo fun c ţionase gheţăria cherhanalei şi ea îi confirmă acest
lucru. Era o gheţărie veche, cu acoperişul
putr e găit, deşi intrarea se arăta încă trainică, aproape nouă. O potec ă ducea pînă
la uşa aceea masivă , avînd lacăt şi ferăs
truic ă ză br e lită. De deasupra, de prin straturile de stuf suprapuse, acoperite cu
muşchi, coborau pe alocuri plante agăţă
toare, iar jos pămîntul negru fusese adîna
mîn cat de revărs ările apelor.
Di s p ă ruse din nou. Intrase în casă de
unde revenise cu farfurii şi un coşuleţ cu
pîine. n pofti c ăfre masa instalată sub şo
pron pentru a prînzi. Ii turnă iar în pahar,
din gesturile ei desprinzîndu-se ac ee aşi duioşi e, dor.inţ a de a-i fi pe plac. O e xamin ă
şi mai atent, se p ătrunse în că o dat ă de
farmecul chipului ei, de st ră luci rea ochilor,
de fr ă g ezime a tenului. Era mai zvelt ă , mai
ml ădio asă, mai atr ă gă toare.
Dar prînzul nefiind gata , di sp ă ru după
acareturi cuprins ă pesemne de treburile casnice. El se ridic ă şi se plimb ă o vreme prin
îl
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ograd ă gînclinclu-se la posibilitate a de o r ă 
mîn e aici p,e ntru totdeauna. Poate că nu
mai avea ni ci un ros t să se înap oieze în
oraşul său clocotitor, poate c ă se găsea
acum într-un moment de cumpănă a existentei sale. Grijile şi preocup ările de odinioară îşi pierdeau însemnă'.tate a, deveneau
ridicole , de neconceput faţă de simplitatea
şi curăţenia acestei case care apăruse înaintea lui ca un miracol, ca ceva providenţial. S-ar fi transform at într-un ad evărat
localnic al Deltei, ar fi tr ăit inten s v oluptatea contactului cu sălbăt ă cia firii care-l
sub juga se mereu. Nutrea simţămîntul că
tr ă is e în aceast ă gospodărie , c ă fusese st ă 
pînul ei. Se şi v edea străbătînd b ălţile,
reparînd cherhanaua, devenind st ăpînul ei.
La ce bun să se mai zbuciume cu complicaţiile vieţii citadine, s ă-şi munc ea sc ă raţiunea, s ă se cerebralizeze în paguba simţirii, a tr ăir ilor naturale, organice ? Raţiu
nea era un fragil adaos, o sforţare dureroas ă, tortura ei fiind cîte oda tă de neîndurat...
Umbl ă de colo-colo pierdut ca într-o visare. La tot pasul reîntîlni destoinicia şi
priceperea femeii, m ărturii ale însuşirilor
ei l ăudabil e . Gardurile desp ărţitoare , bine
încheiate , stîlpii pr,i dvorului proasp ă t vopsiţi , floril e stacojii din ghivecele fer estrelor, toate purtau amprenta de net ă găduit a
vredniciei.
Păşi pe lîng ă dependinţe, pe lîng ă sob ă,
merse printre tufele de liliac ce cre şte au în
s mocuri dese, dep ăşi cuştile de p ăs ări şi
se îndreptă distrat c ătre gheţ ă ri e . Aspiră
adînc aerul b ă lţilor îmbibat pînă la refuz cu
arome de levănţic ă şi de izmă. Trăia parcă
un moment s ă rb ăto r es c ş i ocolind movila
de pămînt inform ă , în care ploile s ăpa s e ră
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făgaşuri

întortocheate, se opri în faţa uşii
Privi pe fe răstruic ă . Desluşi an evoie în întuner ic strălucir e a gheţii r ă mas ă
acolo d cine ştie cînd. Fu oarecum surprins că aceas t ă gheată rezistase atîţia an i
ş i socoti că harn ica femeie o adusese a ici
din timpul iernii.
!şi încordă privirile şi reuşi să vadă bulgării scînteietori, nefiresc de mari, bulg ăr i
ce conţineau în cuprinsul lor forme confuze, greu de rec unoscu t, forme le unor f ăp 
turi omeneşti. Se simţi cam derutat. V ăz u
chipuri, umeri, mîini, şolduri, picioare, dar
a tribui faptul neputinţ e i sale de a scruta
beznele. Se îndepăr t ă . Rev eni în ograd ă ş i
se aşeză la masă pentru prînzul care era
gata.
Mîncă cu pof t ă şi aprecie înflăcărat calitatea bucatelor. Cuvintele lui o făcură să
zîmbească. 11 servea cu afecţiune, aproape
matern, îi ghicea pr e ferin ţe l e , îi turna vin,
îi întindea condimente . Ciorba era bogată
în peşte de toate soiurile, c onţin ea ştiuci,
crapi şi somni din care unele p ărţi fus e ser ă
h ărăzite prăjitului în tigaie. Masa se prelungi astfel peste m ă sură de mult, fu completată cu plăcint e şi î nch e i,ată cu pepeni
9albeni şi harbuji.
Dorea s ă-i vorbească, o simţea apropiată
lui, se hotărîse să se statornicească aici
pentru totdeauna. Obosise în ultima vreme,
dormise pe apucate, prin coclauri, trăia impresia că ea îl salvase dintr-o împrejurare
dramatic ă. 11 cuprinse o somno l enţă împotriva c ă reia nu reuşea să lupte. Se rezemase
de sp ătarul scaunului, îşi aprinse o ţigară.
Peste depărtările învăluite în această după - amiază de vară tîrzie se lăsase o lum i nă
g ălbuie care prevestea asfinţi tul.
zăvorite.

39

Ii propuse s ă m ănîn ce înc ă un pepene
rece şi se oferi să i-l aduc ă din gh eţă ri e .
Se î ndreptă într-acolo. Nu ştiu de ce , se
ridi că şi el de la masă, o ajunse tocmai
cînd deschidea uşa. Intoarse cătr e el un chip
mirat şi-l pofti să coboare împreună treptel e umede şi alunecoase. Era nerăbdătoare,
manifesta intenţia de a rămîne în urma lui.
Ţinea în mînă cheia lacătului, o cheie complicată, str ă lucitoare, dovedind îndelungată
folosinţ ă .

Din bezn ele adîncurilor r ă s ăr e au blocurile de gheaţ ă, de-a dreptul enorme. In str ă
vezimea lor v erzuie s ă lăşluiau ac eleaşi forme n edefinite amintind de trupuri omeneşti
fragmentar e. De dup ă straturile incolore ş1
reci văzu rotunjimi de umeri şi de obraji,
arcuiri de co,a pse, coame de păr„. Dădu
s ă păş e ască pe prima treaptă, se răzgîndi
şi trăgîndu-s e înapoi o invită s ă coboare
prfma. Ea renunţă nervoasă şi fără nici o
explicaţie închri.se uşa, încuie lacătul, îndepărtîndu-se grăbită .
Reveniră
amîndoi
sub umbrar.
Se lăsase în voi·a toropelii. In sinea lui se
dădea o luptă apr.ig ă între somn şi dorinţa
de a pleca. Parc ă ceva nu era în ordine
aici. Vede a printre pleoapele întredeschise
gheţăria, pr e simţea c ă ea tă inuieşte o alt ă
realitate , adevărul crud şi nei ert ă tor al
acestei ispititoare gospodării. Nu izbutea
să se smulg ă din s omnolenţ ă , încă se mai
socotea victima unei nălucirL
. Printre desişurile care m ăr gin e au canalţil văzu catargul înalt şi subţir e al b ărcii
sal e. Se cl ătina violent. S ări de pe scaun
şi se n ă pusti într-acolo. Constat ă c ă nu se
_a fla nimeni prin preajmă. In el se înfiripase
totuş· i simţămîntul că e pîndit de o mare
primejdie.
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- Să mai vii pe aici! îl întîmpin ă ea
cînd r eveni în ogradă spre a-şi lua rămas
bun.
- Nu-ţi făgăduiesc, îi r ă spunse mulţu
mindu-ii. pentru ospitalitate .
Se îndepărtă de casă şi de cherhana stă
pînit de gînduri contradictorii. Vîsli domol
pe apa neagră , sub ce rul purpuriu. Ea îi
făce a semne d e adio . Cuprinse încă o dat ă
cu priv irile mirifica gospodărie, resimţi dorurile cătr e o viată simpl ă şi retrasă. Da r
ochii s ăi întîl niră gh eţăria şi se înfioră .
Poate că totul nu fusese decît o amăgire.
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OASPETELE

Văzus e , nu izbutea s ă precizeze cînd şi
unde, chipul .acesta palid, prelung, însufleţit
de un surîs vag, în care se amestecau deopotrivă maliţia şi compătimirea pentru toate
cele înconjurătoar e . Imbrăcat simplu, cu
bluz ă şi pantaloni de pî nză , avînd plete
blonde, r ă sfirat e bogat pe umeri, semăna
izbitor , îşi am inti în s fî r ş it, cu un personaj
dintr-o fotografi e p ă lit ă de vreme. Da, privise fotogr,a fia de mult, ea îi fusese arătată
de un cole g vîrstnic, fost contabil al Comisiunii Europene. Examinîndu-şi oaspetele,
Simion se întreb ă cam cîţi oameni, în cursul
veacurilor şi mileniilor, fuseser ă absolut
identici între ei, fiindc ă cel mai sumar
calcul statistic trebui'a s ă dovedea s că aceasta. Fotografia înfă ţişa un grup de salariaţi care ţin e au cupe de şamp a nie în mîini,
lăsînd impresia că ar s ărb ă tori ceva. Purtau cu toţii smockinguri, îşi scoses e r ă piepturile în afară, sfidau parc ă obie ctiv ul. Printre e i se v edea şi acest copilandru bălai,
cu straiele lui modeste, cu zîmb etul lui în g ă duitor şi ironic în ace laşi timp. Dar petrecere a aceea avusese loc în urm ă cu şap
tez eci de ani, aş a încît as em ănare a se datora unei surprinz ă toare coi n cid en ţe . Era
cu ne putinţă ca noul sosit s ă fi tr ă it atîta
deşi co incidenţa dev enea la un moment da t
alarmant ă , c ă ci interlocutorul s ău, aidoma
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celui din fotograf.ie, se încinsese cu o curea
lată , îşi atîrnase de gît un l ănţişor cu medalion. Intr-adevăr, din miliardele de făpturi
omeneşti cîte trăiseră sau trăiau pe planetă, unele dintre ele puteau fi asemănă
toare din toate punctele de vedere, afirmaţia nestînjenind bunul simţ.
Cherhanaua se !nălţa singuratică la marginea ghiolului pustiu, înconjurat de necupr·i nse stufăr.ii. Soarele dogorea nemilos. Pă
sări leneşe pluteau prin văzduhul încremenit, piereau ca nişte năluci în depărtări.
Ramurile sălciilor stinghere se înălţau către
cerul adînc, cereau parcă îndurare. Frunzişurile fremătau adormitor. ln apa ca o vastă
oglindă se reflectau imaginile nevăzute ale
înalturilor, imagini ce pătrundeau în stră
funduri stratificîndu-se n.econtenit. Mîlurile
groase absorbeau fără încetare aspectele
lumii, le absorbeau şi le păstrau tainic pentru totdeauna.
Simion se afla în Deltă de cîţiva ani, dar
nu auzise pînă acum de existenţa unor
ruine în grindul Iepurilor, aşa cum pretindea oaspetele. Cunoştea îndeajuns aceste
meleaguri, le cercetase cu luare-aminte, nu
descoperise în ele nimic în măsură a stîmi
curiozitatea. Apele erau pretutindeni atotputernice şi doar în ultima vreme, prin îndiguir.i, începuseră să fie oarecum stăvilite.
Mlaştinile acopereau şi ele vaste întinderi
iar vegetaţiile creşteau cu o încăpăţînare
greu de înfrînt. Ce să caute aşadar tocmai
aici nişte vestigii ale trecutului ? Poate
Vladimir, ajutorul său, localnic, să ştie ce·
v.a„. I1 trimisese însă după alimente, în sat,
aşa că trebuia să-l aştepte pentru a căpăta
desluşiri.

Oaspetele se aşezase la masa din pridvor şi acceptase ceaiul oferit într-o c e aşc&

de porţelan. Arăta îngîndurat. Sorbea rar
din lichidul fierbinte, îşi înclinase uşo r talia, privea indiferent orizontul. Nu mai avea
chef de vorb ă, se adîncise în sine, îl cop leşise poate căldura după-amiezii . Era nespus de tînăr, tr ăsătmile lui aproape copilăreşti exprimau neîndoielnic inocenţa. !şi
rezemase coatele de masă, p e chip îi ră
sărise din nou zîmbetul acela de o duioasă
indulgentă . Se văzu apoi dat or, nu se ştie
de ce, , să vorbească despre drumul pe care-l făcuse pînă aici. Străbătuse locuri pline
de farmec, întîlnise chiar o lespede din
beton pe care se afla un crîmpei de placă
aniversară. Zăbovise înaintea acestei pl ăci
acoperită cu ierburi şi melci, aproape indescifrabilă . Citise emoţionat textul întocmit în vederea lucrăril or de dragare a canalului Litcov. Dar trecuseră mulţi ani de
atunci. Lucrmea se dovedise tare anevoioasă, necesitase sforţări dureroase, o uriaşă angajare de forţe . Se folosiseră cu precădere cazmale şi lopeţi, se recursese la
ajutorul cailor, al bovinelor„.
Reieşea limpede pronunţata înclinatie a
tînărului către vestigii... Dar de unde totuşi
atîtea cunoştinţe în legătură cu dragarea canalului Litcov? Descria şantierele cu o
mare siguranţă de sine, istorisea întîmplâri
şi păţanii ca şi cum ar fi luat parte la ele„.
Trecu însă brusc la alt subiect, săvîrşind iar
o greşeal ă de orientare. Simion îi îngădui
să-şi expună opiniile, nu-l contrazise. Era
limpede că se lăsase influenţat de lecturi
îndoielnice, de autoritatea nesigură a cine
ştie căror istorici şi geografi obscuri, poate
chiar de propria sa fantezie. Cum să existe
urmele unui port genovez în ţinutul acesta ? Şi asta tocmai prin împrejurimi, adică
prin smîrcuri şi mlaştini inaccesibile ! „. Nu

reuşi să se stăpînească şi ripostă pronunţîndu-se răspicat împotriva încercărilor de

a interpreta eronat istoria. Istoria oferea
surse inepuizabile de plăsmuiri pentru firJle visătoa.re. Realitatea, rigoarea faptelor
nu trebuia însă părăsită de dragul fabulaţiilor.

Ciudat, se înfierbîntase ! De ce oare?
examină pe vizHfftor şi-i descoperi o altă
asemănare, una care-l ului. Se oprise cîndva, în sala unui muzeu de artă, înaintea
unei pînze infăţişînd un tînăr bălai ca acesta. Acel,aşi trup suplu, vînjos, ac eeaşi
expresie mal[ţioasă şi melancolică„. Era . o
creaţie a Renaşterii, doar atît mai reţinea
memoria lui şovăielnică. Personajul de pe
p înză avea plete aurii, purta o cingătoare
lat ă, fiind însă îmbrăcat cu straiele timpului său. Ce păcat c ă nu-şi mai amintea de
numele celui care pictase portretul, pe cine
reprezenta acesta.
Soarele încinsese pereţii de scîndură ai
cherhanalei, opărise malurile, izgonise vietăţile. Debarcaderul şedea înclinat pe parii
lui putrezi, străjuit de un felinar străv e chi
căţărat pe un stîlp. Plopii din apropiere foş
neau, zăpuşeala strivise sub puterea ei totul. In zare, către apus, se îngrămădeau nori
negri anunţînd o iminentă ploaie. Perspectiva de a-şi pe1trece noaptea împreună cu
această făptură stranie căpăta o certitudine
de nezdruncinat.
Simion cugeta, cum se deprinsese. Işi
adresa întrebări ce se năşteau de la sine,
fără eforturi. Fusese mereu dispus să fră
mînte şi să cîntărească aspectele imediate
acordîndu-le înţelesuri succesive, neajungînd astfel la ceva statornic, definitiv. Da,
evenimentele se prezentau ca nişte succesiuni, ca nişte fugare întruchipări ce se
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scurgeau neîncetat. Nu era cu putinţă sa înfrînezi această scurgere decît dacă te situai
în afara ei. Enunţurile ştiinţifice şi logice
se înscriau ele însele în durată, se nimiceau şi renăşteau fără preget. Poate doar
o percepţie direct ă, n emi jlocit ă, să cuprind ă într-un înţeles total şi unic întreaga devenire„. „Eternitatea prezentului !" se pomeni el că r eflectează la un moment dat.
Dar ce fel de arheolog era noul sosit dac ă
pornise singur, neînsoţit, prin bălţi? Cherhanaua, situat-ă în afara rutelor navigabile,
nu putea fi abordată uşor şi înc ă cu o barcă atît de veche ca aceea cu care sosise
oaspetele. Cine era la urma urmei acest om
pioat pe neaşteptate aici? Nu cumva individul urmărea alte scopuri? !şi spusese numele - Iulian, dar as ta nu spunea mai
nimic.
Discuţia fu r e luată fără tragere de inimă . Zăduful le r ă pise orice chef. Se aflau
parcă într-o saun ă , r ăsufl a u anevoie, se priveau pleoştiţi.
- îndr ă znesc să nu fiu de acord cu dumneavoastră, zise apăsat Simion. Cunosc bine
împrejurimile, le- am străbătut de nenumă
rate ori, nu am văzut nicăieri ruinele de
care vorbiţi. Faceţi desigur o confuzie, informaţiile istorice comportînd t ă lmăciri şi
răstălmăciri multiple, cîteodată seducătoa
re„ .
- Rămîn la convingerile mele, spuse tînărul Iulian zîmbind cu bunăvoinţă. Cred
că voi descoperi vestigiile acelea atît de
importante pentru mine!
Simion fu străbătut de un simţămînt neliniştitor, contradictoriu. E~amină încă o dată,
minuţios, interlocutorul. îmbrăcămintea sumară îi scotea în evidenţă formele muş
chiuloase care se armonizau statuar dîndu-i
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înfi:lţi şa re

de atlet olimpic. A vea br a ţe puternice , admirabil reliefate, picioare viguroas e , mijlocul extrem de subţire. Fizionomia lui er.a de o distincţie desăvîrşită. Avea
nasul drept, bine proporţionat, ochii de un
albastru metalic. Bărbia, fruntea, obrazul
realizau un ansamblu fără cusur, îi aminteau de o statuie reprodusă într-un album
de art ă. Din p ăca te , iar nu reuşea să precizeze numele autorului, nici titlul lucrării.
Tăcerea se prelungi stînjenitoare şi spre
a o curma, Simion îl pofti pe aşa-zisul arh e olog la capMul pridvorului, acolo unde
razele soarelui nu ajungeau. Rămăseseră
în picioare. Contemp1ară un răstimp lacul,
malurile sălbatice din preajmă, văzduhul
încins prin care păsările îşi reluară zborul
agitîndu-se înaintea ploii.
La urma urmei, vestigiile acelea puteau
exista. Poate că nu le remarcase de cînd
vi e ţuia în ţinut. Delta, mereu înşelătoare,
îşi ascundea cu iscusin ţă secretele. De ce
să adopte o ţinut ă rigidă, o idee fixă şi
să nu se încreadă în spusele acestui stră
. ?....
in
Se auziră tunete şi cerul se acoperi de
nori vrăjmaşi. Apele marelui lac deveniră
plumburii, trestiile se înfiorară, valuri mă
runte prinseră să lov ească stîlpii debarcaderului. O pală de vînt se năpusti asupra
cherhanalei şi-i smulse din acoperiş crîmpeie de stuf. Razele soarelui mai răzbătură
o dat ă printr-o fereastră a norilor, apoi totul se cufundă într-o întunecime stranie.
Picături mari căzură cu zgomot, un potop
se ab ătu asupra pridvorului. Se retraseră
la mas ă reluîndu-şi locul pe scaune.
Tînărul Iulian era mai absent, mai visător, faţa lui palidă rămînînd insensibilă la
schimbarea vremii. Sorbea din a doua ceaş-
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că cu ceai, se uita indiferent la şuvoaiele
de apă murdar ă ce se prelingeau printre
ierburile răvăşite de furtună.
Se ridicau totuşi felurite ipoteze cu privire la persoana tînărului arheolog, se impunea măcar o provizorie explicaţie a prezenţei lui aici. Dar ce însemna la urma urmei să ex.plici, s ă tot traduci faptele, continuitatea lor, alaiul lor derutant, imposibil de surprins ? Explicaţiile ambiţionau să
reducă realitatea la scheme confortabile,
să alunge nefirescul, să epuizeze misterul.
Şi ele se înscriau însă în ace e aşi durată
devoratoare, fiind mereu înlocuibile, perisabile. Materia, în necuprinsele ei posibilităţi, putea da naşter e oricăror întruchipări, dovedind o fantezie delirantă. De ce
să se mire aşadar de prezenţa acestui oaspete?
Discuţia se înfiripă de la sine, lunecă o
vreme pe făgaşuri lipsite de .adîncime, se
opri la chestiuni minore. Apoi, nu se ş tie
cum, tînărul Iulian atacă pe neaşteptate o
temă cel puţin bizară. Simion îşi păstră calmul, ascultînd cum i se vorbeşte despre
navigaţie şi despre navigatori în general,
despre toţi cei care s-au avîntat pe întinderile m ăr ilor şi oceanelor întru explorarea pămînturilor necunoscute. Delta Dună
rii nu fusese ocolită de exploratorii timpurilor. Vestigiile pe care le căuta oaspetele
reprezentau poate un popas al navigatorilor din antichitate, al argonauţi l or bună
oară ...
Simion fu tentat să facă o glumă. Se stă
pîni. Remarc ă expresia gravă a interlocuto rului său, îşi d ădu seama că e vorba de o
nestr ămuta t ă convingere. Era însă atît de
tînăr ! Se încrezuse pesemne într-o poveste ameţitoare ce putea să- i fie fatală. Ase-
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fiiertea capcarie existau destul de numeroase pentru minţil e fragile. Avea de-a face
în fond cu un b ă ieţandru credul plin de
rîvnă, angajat pe drumul descoperirilor capitale.
Insufleţ it brusc, oaspetele prinse să citeze din ac eiaşi istorici şi geografi îndoielnici, să pom eneasc ă de scrieri străvechi
care-i hrănis e r ă chipurile îndestulător credinţa naiv ă . Se constata lesne c ă st ăpîneş
te subiectul, l ăsa uneori impresia c ă ar fi
fos t el însuşi martorul faptelor relatate. Descrise astfel c ălătoria argonau ţilor, corabia lor, fiecare participant la expediţie .
Vorbea de parc ă ar fi făcut şi el parte din
echipaj. Ii descrise pe Iason, pe Theseu,
pe Castor şi Polux, pe Orfeu, pe Hercule
cu o minuţiozitate uluitoare . Iason ar fi
fost m ărunt de statură, trecut de patruzeci
de ani, ar fi avut o fir e ş o văielnic ă , ar fi
fost mereu îngrijorat de soarta lui şi a ambarnaţiei. Ce ilalţi navigatori nu corespundeau nici ei descrierilor îndeobşte acceptate, aveau fiecar e particularităţi irelevante, comune. E drept c ă fraţii Castor şi Polux se bucurau de invulnerabilitate, dar aceast ă însuşire se datora unei mixturi de
pl,a nte .ce o purbau întotdeauna cu ei. Iar
Hercule nu era nici pe departe atît de puternic cum îl prezentau tradiţiile. Miturile
susţineau de pild ă că acest bărbat ar fi fost
abandonat în golful Magneziei, ori evenimentul avusese loc chiar aici, în Deltă, bunul şi vigurosul Hercule pomenindu-se debarcat pentru c ă golise toate burdufurile
cu v in al e corăbiei.
Vorbe plin~ de infatuare! Simion socoti
că tînărul bate cîmpii, dornic s ă uimeasc ă
cu orice preţ. Istoria se reconstruia şi se
r e însufleţea la infinit, dar nu se cuvenea
C-da 5696 c oa l a 3
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ilă

s'e

dep ă ş ească m ăsura.

Faptele se prose d es tr ă mas eră ele rămînîncl îns ă într-un consens unanim ca atare, într-un
înţeles convenţional ce nu trebuia să fi e
zdruncinat, minimalizat, banalizat. Trecutul, ca o ne sfîrşită ţesătură de biografii; ca
o tram ă de v ieţi paralele , avusese perioade
sau epoci de aspiraţii sau de degradare,
străvechile mituri continuînd să rămînă im•
pecabile, exemplare . Cu ce drept îşi îngă 
duia tîn ă rul acesta să caracterizeze vremurile acelea eroice ?
Norii se împrăştiară, ploaia se risipi c ă 
tre mar e. Ap ele lacului continuau s ă fi e
tulburi, ultimele raze ale asfinţitului se
stingeau deasupra lor. Se mai auzir ă bubuituri înd epărtate . O răcoare blînd ă învălui
se împrejurimile, scîndurile debarcade rului
dus eseră,

străluceau p roaspăt spă lat e .
Sosi şi paznicul, care aduse alimente,
sticle cu ra chiu, ţigări. Simion îl întrebă
dacă auzise ori văzuse nişte ruine c ă tre
sud, spre grindul Iepurilor sau S ă r ăturile .

Nu, paznicul nu văzuse aşa ceva. In copilarie , se vorbea de spre o zonă situat ă la
oapătul
canalului Ivancea, spre braţul
Sfîntu Gheorghe, o zonă ciudat ă , ocolWî de
localnici, dar asta fuses e de mult, în urm <l
cu patruzeci de ani.
Apoi paznicul îl trase pe Simion de oparte. Vru s ă ştie cine este tînărul, de ce a
poposit aici. C ă uta ruine? Ce fel de ruine?
- Nu vi se pare că ceva e cam anapoda ? îi şopti el. N-am văzut pînă acum un
om atît de chipeş ! Parcă n-ar fi adev ărat !
Ceaiul se r ăc ise. Oaspetele avea de gînd
să plece. Intenţiona să se îndrepte c ă tr e
grindul Sărăturile. Pretindea că începuse
s ă -şi r e aminteasc ă ... Deşi se înseras e, ştia
5ă se descurce, avînd asupra sa toate cele
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de

trebuinţă.

Simion

d ădu să - l oprească,

îl

invit ă să înnopteze în cherhana . La ce bun
atîta grabă? Dar tînărul refuză invitaţia,
mulţumi pentru găzduire , porni către l6tca
sa veche, urmat înde aproape de gazdă.

Inainte de plecare d e clar ă că regretă cele spuse despre argonauţi. Ii cunoştea prea
bine şi tocmai de aceea îşi îngăduise să fie
zeflemitor cu ei. Navigatorii corăbiei Argo
erau bărbaţi neobişnui ţi, p e rsonalit ă ţi puternice, adevăraţi eroi ai omenirii. Glumise pe seama lor dorind să imite atitudinea unor·a faţă de trecut. Trecutul putea fi banalizat cu mare uşurinţ ă .
Simion presimţi că nu se vor mai întîlni.
II văzu cum se îndep ă rt ează pe apele cenuşii ale lacului şi refl e ct ă, ca de obicei,
la posibilităţil e infinite ale firii de a crea
situaţii mereu imprevizibile. I se permitea
să presupun ă orice în l e g ătur ă cu acest vizitator. Ce ş tia despre el ? Mai nimic. Ce
era în stare s ă-şi închipuie ? Totul.
Cînd barca se pierdu în bezne, rezemat
de un stîlp al pridvorului, îşi propuse să
plece a doua zi în căutatea ei. Pe tînărul
Iulian ştia că nu-l va mai găsi, o astfel de
întîlnire fiind irepetabilă. Ştia în acelaşi
timp că întîmplarea fus ese din cele obiş
nuite , doar gîndurile sale neobosite zămis
lind teorii peste teorii. A te îndoi era totuna cu a te înfiora, mai ales că tîn ă rul oaspete părea desprins din vechea fotografie,
din albumul de a rtă şi din tabloul con templat cîndva într-un muzeu.
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TĂRIM

NECUNOSCUT

Potrivit presupunerilor, bacul dormitor
se desprinsese de ţărm şi plutise o vreme
pe apele fluviului. Purtat de curenţi, nime rise apoi într-un labirint de canale ale c ă
ror nume nu puteau fi deocamdat ă precizate. Se indicau bunăoară canalele Vă tafu
şi Macavei, dar aceasta era o simplă ipoteză, nicidecum un fapt cert, de necontestat. Cîrmaciul Diaconu sus ţinea cu t ărie că
ajunses e ră în lacul Fortuna,
neva.stă-sa,
Maria, era de p ărere că nav ig aseră ptnă la
Perivolovca . In ce-l privea pe Dragoş, lucrurile erau limpezi - bacul colindase întreaga Deltă, afirmaţi e total neîntemeiată ..„
Oricum, comisia însărcinată cu anchetarea
cazului nu re u ş is e s ă ajungă la un rezultat
mulţumit or , primul ei raport fiind confuz
şi neconcludent.
Intîmplările se desfăşur,aseră ex trem de
ciudat. După o noapte de somn, la revăr
satul zorilor, cîrmaciul Diaconu se trezi, se
îmbrăcă şi urcă scăriţa de fier pentru a-şi
cl ă ti faţa . Aj uns pe puntea infe rio a ră, privirile îi căz ur ă asupra a ceea ce socotea
că e fluviul, constatînd că acesta e de o
limpezime şi un colorit pu ţin obişnuit. Convins c ă nu s-a dezmeti cit încă din somn,
lu ă găleata l egată de funi a ei şi o arunc ă în
apropierea vasului. N u întî mpin ă nici o rezistenţă din partea apei, ca şi cum ar fi a-
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vut de-a face cu ceva lipsit de consistentă,
aidoma unui gaz. Se uită imediat în jur şi
rămase descumpănit. Nu se afla în portul
Tulcea, · cum se aşteptase, ci în mijlocul
unei privelişti absolut necunoscute, incredibil ă, ruptă parcă dintr-un v is.
Se retrase prudent, încuie uşiţa şi-l strigă din toate puterile p e Dragoş, care dormea într-o cabină, la capătul opus al bacului. Acesta zăbovi un răstimp , apăru în sfîrşit în sala de mese unde-şi exprimă în term eni violenţi nemulţumirea - e ra bolnav,
avea nevoie de odihn ă , de ce să fi e deranjat astfel?
- Priveşte ! Ii strigase Diaconu indicînd
hublourile.
Apropiindu-se d e hublouri, Dragoş fu nedumerit. Bănuitor, socoti că e victima unei
glume de prost gust, dar uitîndu-se încă o
dată afară, trăsăturile i se schimonosiră de
groază. Nu mai fu în stare să scoată o
vorbă .

Intre timp se ivi şi Maria care, dîndu-şi
se ama de ce se petrece , scoase un ţipăt şi
se arunc ă în bratele soţului ca pentru a
qăsi ocrotire.
- Să anunţ ăm baza ! propuse în şoaptă
Diaconu şi se năpusti c ă tr e încăperea în
care se afla sta ţ i a radio.
Dia conu puse în fun ctie aparatura, ridică
r eceptorul şi chemă unitatea Pardina. Nu
i se r ă spunse. în r e cep tor se auzeau ni ş te
sunete prelungi , ascuţite . nişte flui e r ă turi
inte rmiten te . Comută pe alte frecvente.
răcni dup ă alte unităţi, după alte bacuri
înzestrate cu staţii radio, nu izbuti să stabil ească legătura cu cineva . O jum ăta.te de
ceas lan să pretutindeni semnale peste semna le v e rificînd întruna starea aparaturii. Cadranele ampermetrelor şi voltmetrelor indi-

cau parametri constan ţi totuşi. Ceilalţi doi
pătrunseseră şi ei în cabină, asistau la sforţările cîrmaciului palizi, încremeniţi, incapabili să-şi revină de pe urm.a şocul u i ...
Comisia de anchetă as cultă sceptică aceste relat ă ri, încercînd să le atribuie unor cauze mai la îndemînă. Pe vas se consumase pesemne o apreciabilă cantitate de alcool iar echipajul trăise astfel o halucinaţie. Dar cîrmaciul, indignat, declară că atît
el cit şi nevastă-sa nu prea îndrăgeau bău
tura, lucru îndeajuns de cunoscut. In privinţa lui Dragoş, nici vorbă nu putea fi de
aşa ceva, el urmînd prescripţiile unui regim medical foarte sever. La bord nu se
găsea dealtfel strop de vin sau de rachiu,
decît doar cîteva sticle cu apă minerală.
Membrii comisiei renunţară aşadar la această presupunere şi încercară să construias c ă alte ipoteze. Incercară s ă avanseze
ideea potrivit căreia cei trei, dornici s ă lips eas c ă o noapte din port, porniseră pe fluv iu, născocind astfel o istorie menit ă a-i
disculpa. Cîrma ciul Diaconu se simţi pur
şi simplu insultat. Era învinuit pe nedrept
şi ripost ă veh ement. Vechimea lui în într eprindere, corectitudinea dovedită oricînd
şi oriunde, lipsa de sancţiuni în întreaga
lui carier ă îi certificau conving ăt or moralitatea. Cum să porn e asc ă aşa, într-un voiaj stupid, cu ambarcaţia ce-i fusese încredinţată şi care, oricum, trnbuia să fie remor cată pentru a naviga? ...
După ce lansase multe apeluri zadarnice, cîrmaciul, însoţit de ceilalţi, reveni în
sala de mese unde- ş i propuse s ă stabileasc ă măcar
locul în care poposise bacul.
Scoase dintr-un dul ăpior o hart ă a Deltei,
apreciase timpul scurs de aseară, fu aproape sigur că nu înaintase decît vreo cinci

kilometri pe Dunăre. !şi aminti de existenta unei busole , recurse la ea . Cu harta înainte, cu busola într-o mînă, îşi adună toate
cunoştinţele de navigaţie în minte, nădăj
duind să limp ezească situaţia. Dar harta
oferea numeroase alternative iar acul busolei, suferind pesemn e o puternică înrîurire , se înţepenise de-a binelea . Aplecaţi
deasupra mesei, tustrei se consultară înfriguraţi. Dacă plutiseră întreaga noapte pe flu viu şi dacă străbătuseră doar trei mile, n -ar
fi fost cu putinţă să ajungă într-un canal, cu
atît mai mult într-un ţinut atît de înfricoş ă
tor.
- Aţi fost victima unei iluzii, fu de pă
rere un membru al comisiei. Se produc fenomene optice stranii atunci cînd razele
soarelui şi elementele care alcătuiesc un
peisaj îşi combină într-un anume fel distantele şi structuril e . Este ştiut că mirajele
oferă o realitate neverosimilă,
fenomenul
fiind bine lămurit. In acest sens etapele
călătoriei sînt uşor de reconstituit. Bacul
s-a despr ins de ţ ă rm datorită m odului defectuos prin care a fost amarat, a plutit în
d eriv ă, a pătruns întîmpl ă tor pe un canal
m ai lat, pe Dun ă r ea V ech e să zicem, s-a
afundat apoi pe un alt canal l ăt ur a lnic şi
acolo, datorită amintitelor fenomene optice, s-a produs a şa- zi sul neob işnuit.
Cîrmaciul zîmbi ascultînd această sumar ă ex plicat.ie. Ştia că simţurile sale nu fuseseră am ă qite de o n ă lu c ire. C ălă toria, cu
toate încerc ă ril e d o a-i da un înţeles oarecare, avusese lo c, bacul se deplasase la o
apreciabilă distan ţă, p arcursese un itinerar
d e neîntelcs. Cum se exp lică, de pild ă, durata şede rii lor în Delt ă - două săpt ăm îni
- şi de ce nu se întîlniscră în a c eastă perioadă cu vreun vas ori cu vreo lotc ă pes-
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cărească? Membrii comisiei se văzură puşi
în dificultate. Se întrecură în a recurge la
alte l ă muriri care de care mai fanteziste .
Era evident că se î ncăpăţînau să înscrie
faptul în limitele raţionalului , să îndep ăr
teze din el orice urmă de enigmatic. Poate
că nic i nu trebuia s ă - şi mai b a t ă capul cu
asemenea oameni, să le istoris e ască episoadele prin care trecuse . Făcu o sfo rţare
totuşi.

In teleg înd

că

nu se pot orienta, cei trei.

fură cuprinşi de panică. Instinctiv zăv or î r ă
bine intr ă rile, verificar ă încuietorile ferestrelor, ce r cet a r ă starea p ereţilo r şi a plafoan elor. Nu se în crezură în tr ă ini cia uşi
lor şi în~Jrămă d iră la ele obiecte grele . Fer e car ă apoi do u ă chep enguri ce se deschideau spre puntea superioară. Toate ochiurile el e qeam fură acoperite, cu exce pţia
unuia cc urma să sluj e ască supravegh erii.
ex teriorului. Stabilir ă un program riguros
el e paz5, în trei schimburi, controlară sever
toate alimentele existente în cambuză .
Pentru a p reîntîmpina o eventual ă agresiune , scos ese r ă de unele găsiră cîteva unelte
şi scule, un topor, o rang ă de fi er, dou ă
cioca ne. Mai făc ur ă cîteva încercări de a
lua l egătura cu baza, dar în receptor n u
se auzeau decît flui e r ătur il e acelea pre ] ungi însotite de un zumzet discontinuu.
Unul din membrii com1sie1 recurse la
id eea psihoze i colective. Su sţ inu că o spaim ă exa g era t ă cuprinsese brusc echipajul,
îl de tc rmi.nasc să t ră i ască evenimente absolut ima q inare . ln jurul acestei presupuneri
se i scară con tro verse . Unii susţi nură vinovă~ i a ci rm aciului care le transmisese prin
sug cs li e v isele sale de p •stc noapte, aHii
soco l ir ă că răs pun zi:i tor ele situa~ie se f ă 
cea D ragoş, ca re, de bi li tat psihic din pri-
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cina maladiei, transfera se asupra colegilo r
1111 so i ck coşnrnr . .. Nim i m ll i si mpln c 1şa 
clar. Litera tura ş tiin tifico -f a nta s li că, filmel e
şi romanele de aventuri sa u de ant i c ipaţi e,
poate unele istorii de groază ascultate din
gura bătrînilor în copilărie, făcuse din
echipaj un grup de oame ni înfri co ş aţ i prin
contaminare.
- Asla mai lip sea ! st rig ă cîrma ciul. Să
ne consi d er aţi nebuni.!
Comisia se apropia de înche ierea lu cră 
rilor, socotind lipsit ă de sens aprofundarea
fenomenului. Trebuia să stabilească dac ă
în timpul lipsei lor salaria ţi i aveau dr e ptul
la retribuţie sau nu. An che ta dobîndi astfel un caracter str ict financiar. Fiinţele pe
care echipajul pretindea c ă le văz use nu
constituiau un aspect vrednic a fi analizat.
Pentru a se salva totuşi unele aparente, i
se ceru cîrmaciului să-şi continue relatare a, deşi ea nu ma i p reze nta interes.
Din spus ele lui Diaconu reieşea că bacul
dormitor p ătrun se s e într -o cu totul altă lume , mediul care înconjura ambarcaţia deosebindu-se fundamental de cel înd eobş te
cunoscut. întreaga privelişte era su pus ă
unei necontenite miş cări, devenise un fel
ele alunecare neîntreruptă de imagini confuze, ce se d es făşura parc ă într-un spaţiu
ne cuprins, de culo ar e roşietică. Nu exista
nici sol, nici văzduh, o diferenţiere între
sus şi jos, între dreapta şi stînga. Presupusele obiecte şi fiinţe care se învălm ăşe au
l ă sau impresia c ă se descompun şi se recompun din propria lor substanţ ă, desfăşu
rîndu - şi activitate a într-o ambianţă fără limite . Inspăimîntător era mai ales imensul
gol înconjur ă tor ce te ducea cu gîndul la
o imine ntă p ră buşi re undeva în hăuri. Era
cu neputinţ ă să se realizeze o percepţie
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clară a ceea ce se petre cea. Timpul, scurgîndu-se pesemne foart e repede, opera întama schimbă ri ...
- Atunci de ce nu a fos t nimicit bacul ?
dori s ă şti e pr e şe dintel e , sati s fă cut c ă descoperise o întrebare d ific il ă .
- Nu ş tiu, m ăr turisi încurcat Diaconu.
In schimb am fos t purtaţi parc ă pretutindeni, am făcut parte şi noi, cu bacul, din
roiul acela n e sfî rşi t, am navigat prin acel
gol de culoare roşietică.
- Este imposibil s ă se fi petrecut aşa
ceva, zise pre ş e dint el e . Delta, ca ţinut bine
cunoscut, car tografiat şi cercetat, nu poate ascund e asemenea năzdr ă v ă nii !
Treptat mai nemulţumit, pr e ş e dint el e comisiei propuse încheierea dezbaterilor. Socoti că se pierduse vremea de pom an ă , c ă
se dovedise prea îng ă duit o r cu spusele
unor palavra gii.
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FEREASTRA TI1VI'PUt Ul

Procuratorul Moesiei Inferioare, Lucius
Quintus Mella, soluţionase un caz interesant în ziua aceea fierbinte şi parcă fă r ă
sfîrşit. Retras în vila care i se pusese la
dispoziţie, după şase ceasuri de dezbateri,
se simţea obosit clar înc ă în stare să-şi
amintească de unele momente ale dimineUi. Işi scoase toga rămînînd doar în tunică,
veşmînt mult mai lejer, se plimbă o vreme
prin tablinum, după care ieşi pe terasă tr ă 
gînd adînc în piept ae rul nu tocmai răco
ros. Avea de gînd s ă se scalde în apele lacului, dar asta mai tîrziu, cătr e seară, cînd
urma să se îndrepte negreşit într-acolo.
Cunoştea un Ioc bun, în care, ocrotit de
nişte păpurişuri înalte, urma să se d ăru ias
că undelor reci şi limpezi prin care se vedeau a dîncurile pline de plante şi de crustacei. Laguna se întindea pînă departe spre
orizontul pălit, străjuită vag de nişte dea luri golaşe pe care păşteau turme de oi şi
de capre. Jos, către ţărmurile întărite cu
parapeti de piatră, răsăreau catargele corăbiilor în marea lor majoritate greceşti
şi egiptene. In văzduhul încins zburau pescăruşi scoţînd ţipetele lor melancolice ...
Dar vuietul dimineţii îi stăruia încă în
urechi cu o insistenţă supărătoare. Tot m ă 
surîncl de la un capăt la altul terasa se
simţi brusc nemulţumit de atîta z arv ă şi
Hîrăboi . Neînţe l eger ile
şi diferendele
nu
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mai conteneau între locuitorii acestei ce- /
tă\i a cărei importanţă strategică începuse
să scadă. Pe de altă parte, triburile băşti
naşe, care mai păstrau amintirea mărunţi
lor regi dispăruţi acum, nutreau o n eîmpăcată duşmăni e puterii romane, duşmănie
ce se arăta prin .acte violente, prin r ăz
meriţe care dădeau de furcă garnizoanei
şi celor două cohorte staţionate aici. Sosise tocmai din Tropaem Traiani pentru a
pune oarecum rînduială în aceste dez ordini, pentru a pacifica prin blîndeţe sau
prin tăria armelor triburile mereu neastîmpărate ale bessilor, moesilor, sacilor şi ale
altor asemenea seminţii getice.
Dar cazul soluţionat azi-dimineaţă nu se
referea nicidecum la neastîmpărul triburilor. In sala de audienţe, împotriva tuturor
uzanţelor, îi fusese adus un tînăr învinuit
de furt, dar mai ales de profanare a templelor. Nu erau de competenţa sa asemenea speţe care cădeau în sarcina magistraţilor locali. Poruncise chiar să se suspencle şedinţa, dar înfăţişarea acestui tînăr îi
pl ăcu şi astfe l consimţi să audieze părţile.
lntr-adevăr tînărul avea trăsături pline de
nobleţe, era bine legat, de o statură atletică. ln ochii săi albaştri sclipea o lumină
ce exprima fără îndoială agerimea. Şi apoi
îşi recunoscu imediat vina, fapt admirabil,
tr ădînd bărbăţie şi demnitate. Intrebat fiind ce anume urmăris e încercînd să se arate mai presus decît zeii, dăduse totuşi răs
punsuri evazive, se încurcă în explicaţii,
apoi în chip de-a dreptul surprinzător declar ă că ar stăpîni puterea de a înrîuri destinele oamenilor şi chiar ale zeilor.
- Cum aşa ? îl întrebase el mirat pe
tînăr.
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- Prea bine, stăpînesc taina timpului,
sînt în stare să p ă trund în trecut şi în viitor fără sprijinul nimănui.
Procuratorul îşi aminti astfel de invazia
credinţelor ciudate, ilogice,
de neî nţeles,
care soseau din obscuritatea sumbr ă a orientului, de toate practicile , ritu cd urile şi
superstiţiii e care atentau la spiritul latin
limpede, curat şi mai ales disc1plintlt. Uricît de elevat era aces t orient, oricîtă str ă 
lucire ar fi avut, el v ă dea totuşi o barbarie
inadmisibilă în religiile lui întunecate, tenebroase, pline de un mister tulburător, tinzînd să nimicească dreapta judec ată a omului. ln imperiu îşi t ă cuseră apariţi a felurite zeităţi străine. Se o!iciau rituri. Şi toată
această neagră r evă rsare de false creză
minte se desf ăş ura în taină, ferită de lumina zilei, în catacombe subterane sau case particulare, ca o mişcare subversivă îndreptată în contra străvechilor zei ai Romei, zei exacţi, raţionali, cu atribute certe,
cu meniri clare. Cet ăţenii imperiului se lă
sa u astfel înşelaţi, adoptînd noile cr ed inţe .
Astrologii caldei, magii perşi, preoţi ai lui
Isis şi ai lui Adonis, adoratori ai Cybellei, căreia i se mai spunea şi Magna Mater, ai lui Mithra roiau în oraş e cîştigînd
noi şi noi aderenţi. Parcă înnebuniseră cu
toţii ... Pesemne că acest tînăr, pe numele
lui Pytion, eria tot un exaltat, un ufurios".
Cum să pretinzi că timpul poate fi străbă
tut, cum să înfrîngi voinţa lui Cronos şi a
Moirelor ?! 11 condamnase, cum era şi drept,
la galere, şi nefericitul, închis acum într-o
ergastulă, aştepta să fie îmbarcat pe o triremă. Săvîrşiseră o greşeală înaintaşii cînd
socotiseră că zeităţile învinşilor aduse în
cetatea cuceritorilor ar fi favorabile celor
din urmă. Se dovedea exact contrariul, fapt
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Chiar şi a ici, în mulţim ea as ta de triburi
puse mereu pe arţag , oricînd gata să se r ăz 
vră tească împotriva
cu ceritorilor, pătrun
sese, după cum b ănui a , influ enta magicului
şi înfricoş etorului Orient. 1i sosise la ur eche zvonul că cei din triburile conduse
cîndva de Dapyx primiseră printre ei un
vagabond care încerc ase chipurile s ă le
dezvăluie tîlcurile ascunse ale lumii. Mai
auzise de un alt rătă citor, sirian, care prop ăvădui a cultul cu totul uitat al lui Marduc. Efervescenţa rel ig ioasă mai e ra într eţinută de apariţ ia unui grup de înc hin ă tori
ai lui Serapis. Despre creş tini nici nu mai
dorea să-şi amintească.
Zeii Romei nu se impus eseră aici. Nici
milezienii, întemeietorii ac estei ce t ăţ i, nu
reuşis e ră să fac ă mare lucru printre b ăş 
tin aşi. Templele se înmulţis eră, ce-i drept,
dar ele nu prea erau frecventate. Puterea
imp eria l ă se socote a biruitoare atunci cînd
îşi impunea zeii, dar e a d ă d ea d ova d ă de
o r eg retabilă sl ăb i c iun e îngă duind importul
atîtor creză mint e car e se infiltrau purtate
de atîti vizionari sau inspiraţi, care surpau
din temelii religia strămoşilor zăpăcind
min ţ il e, răspîn dind numai şi numai confuzie .. .
Se lungi pe pat şi se gîndi o vreme la situa ţia acestui ţinut înde p ărtat, oricînd gata
să fie atacat dinspre Delta Istrului îndeo sebi. Acolo vieţuiau liberi şi mereu puşi p e
pr ă d ăciuni britogalii, harpii, tot neamuri
s ălbatic e , de n eîmblîn'zit. Fortificaţiile Salsoviei, ale Dinogeţiei şi ale Noviodumului
erau m ă runt e , firav e , nu pricinuiau nici o
t eam ă acelor b arbari. Inseşi neamurile getice din această Moesie nu inspirau încre-
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dere. Ele nutreau

a ce e aşi ură

pentru no ii

st ăpînitor.i, purtau încă vie amin tirea fo stelor lib ertăţi, urze au p esemne pl anuri răz 
boinice contra tuturor ce t ăţilo r . . .

Trebuia să se îndrepte spre lac , aşa c ă
porunci să i se aducă lectica. Privi din nou
laguna peste care dogor ea încă soarele, cu prinse coastele deluroas e din v e cinăt a te şi
se p ă truns e de o adînc ă pace l ăuntric ă . Oraşul alb, cu s trăz il e lui înguste, p ărea c ă
dormiteaz ă . Din port soseau zgomote , zvon
de glasuri ale marinarilor şi pescarilor, melodia vreunui cîntec abia îngă imat. Cor ă
biile negustorilor greci se aliniau minuscule lîng ă debarcaderele de lemn, înainte a un or magazii scunde, cu acop erişuri din papur ă . Mai departe, c ătre nord, se vedeau
cele două trireme ale flotei militare care
prin simpla lor prezenţ ă impuneau desigur
respect . .. Dar linişt e a ace asta urma să facă loc în curînd unei zarve nemaipomenite. Odată cu înserarea, în dughenele şi cîrciumile portului trebuiau s ă se produc ă
negreşit încăier ări,
s ă se îmbulzească o
mulţime pestriţă şi necuprinsă de scandalagii şi beţivani. In port clocotea ca de
obicei un amestec încîlcit de rase şi neamuri, .întîlneai toate seminţiile lumii romane . căci cetatea ac;:easta intrase şi ea de
mult în rîndurile celorlalte cet ăţi ale numite i Orbis Romana.
Se auzir ă nişte foşne te în atrium şi dori
s ă afle ce se petre ce acolo. B ătu din palme
şi cînd apăru sdavul, îi ceru să păstreze
li nişte în vil ă. A cesta îi aduse însă la cunoştinţă pe un ton înfric oş at c ă Rutilius,
temnicerul, ţine să -l vad ă neîntîrziat. Ne mulţumit la culme, se înfă şur ă din nou în
togă şi întreb ă cum de înd răzne şte temnicerul . s ă-l deranjeze, să-i tulbure tihna. Ru63

tiliu s era un ind iv id r e spin gă tor, o brut ă
sJ di d i, un te mni ce r car înd e plin ea ş i ro lul el e cii ltiu ... Dîndu-1 deoparlc cu braţul
său vînjos pe sclav, Rutilius n ă v ă li în odaie ,
d ă du sa lutul şi în cepu s ă vo r b ea sc ă precipitat, î ntr e t ă indu-şi spusele cu ex cl a ma ţii
de mirare şi groa ză . Se v edea limpede c ă
e î n sp ă imîntat. Chipul lui grosolan, pe car e nu se citea ni c iodat ă blînd e ţ e a sau draqo s te a, dev enise acum el e un comic nespus .
Procuratorul izbucni într-un lung hohot
ele rîs u itînelu-se la ochii holbaţi ai acestei
namile , la gura lui c ă scată, la mîinile lui
tr e mu ră toa re .

- Sînt vinovat! url ă. e l ca o fiar ă b ă 
tîndu- se cu pumnii în piept. Conda mnatul
a evadat. A tăiat drugii ferestrei ş i a şters-o!
Cine ar fi b ă nuit c ă are o asemenea putere?
- 1n lan ţuri zece zile ! porunci procuratorul. Pe Bercule, numai neghiob i întîlnesc
aici!
Ii păru bine pe de alt ă parte că tînărul
evada se. Era prea frumos pentru a vîsli la
galere! !şi aminti de ochii lui albaştri, d e
trupul să u armonios dezvoltat, de agerimea
din priviri şi resim ţi o plăcere profundă
ştiindu- l liber. Se gîndi o clipă să pună o
decurie pe urmele lui, dar renunţă oftînd.
Poate că se ascuns ese totuşi bine ! ...
Părăsi vila, se urcă în l ectică ş i ajunse la
apa lagune i, pe ţăr mul acela ferit de priviri. !şi lepădă toate veş minte le şi se arunc ă în unda străvezie ca de cristal. Se cufundă, pluti între ape, conte mpl ă ierburile
pletoase, peştii strălucitori. Era minunat să
tr ă ieşti, să te pătrunzi d e vo lupt ăţile senzaţiilor, să te bucuri de putere, de sănă
tate. Cum de recomandau unii resemna64

rea, cum de priveau viaţa ca pe un lung
şir de suferinţe?
Ieşi Ia mal şi porunci celor doi sclavi să
r ăm înă locului. Porni către cheiurile fortului din apropiere, acum abandonate, ajunse la nişte lespezi de piatră pe care se
aşeză. !şi examină o vreme trupul, îşi
aminti de bătrîneţe şi se întristă. Recunoş
tea că nu mai e un b ărbat tînăr, că trecuse mult de patruzeci de ani, că -l lăsau treptci t puterile. Nu f ăcea excese, executa zilnic exerciţii de gimnastică, benchetuia rareor i şi totu ş i se îngrăşase, i se rotunjise
pîntecul, chelise. Nu, nu reuşea nimeni să
se sustragă scurgerii inevitabile a timpului .. . Din nou· îi răsări în minte chipul tînărului judecat în cursul dimin eţii şi din
nou se învioră la gîndul că acesta evadase . Tînărul trebuia să tr ă iasc ă , să se bucure de viată deşi, după cum presupunea, era
-şi el un chinuit, un posedat de cine ştie ce
false credinţe care răv ă ş es c inutil cugetul.
La ce bun să-ţi tot frămînţi acest cuget,
să-ţi otrăveşti clipele scurte ale traiului, să
te frămînţi cu probleme care toate sînt la
urma urmei eronate? Oare nu existau zeii
care orînduiau şi diriguiau lumea ? Sau
poate că şi aceştia erau nişte pl ă smuiri de
care se agăţa de znă dăjduita minte omen e ască? ! Ar fi fost totuşi plăcut s ă -l reîntilnească pe tinăr în acest loc ascuns, s ă
întreţin ă cu e l o discuţie, să-i îndrume paşii. Nutrea pentru el acum un simţ. ă mînt
patern căci nu avea copii, Ful via , neva sl ă -s a , fiind s t earpă .
T î nărul îi r ăsă ri bru sc îna in le luînd u-1
prin surprindere. Se bu c ură nespus, dar
cirun că priviri în jur spre a se încredinţa
c~i nu e văz ut în compania evada lulu i, fapt
care i-ar fi ştirbit considerabil prestigiul.

Şi aşa

·a vusese multe necazuri cu în.g<ldului ajunsă proverbială.
- Te-am rugat să mă asculti, dar nu
m-am bucurat de atenţia ta, . o Mella ! spuse Pythion. Am găsit într-un papirus, ţi-o
spun deschis, neştiind dacă o doreşti, secretul timpului. Timpul nu este Cronos, nici
Parcele . El este cu totul altceva, ceva ce
poate fi stăpînit.
Procuratorul îl privi pe Pythion şi zimbi
plin de înţelegere . Era ele-a dreptul simpatic . Examinat îndeaproape profilul lui distins, gesturile graţioas e impresionau puternic. Avea glasul melodios, cu intonaţii profunde şi cum se aşezase pe o altă lespede,
părea să fie o statuie a lui Apelles.
- Crede- mă, Mella ! Am stat de vorbă
cu un b ărbat care s-a sfîrşit în braţele
mele şi care mi-a încredinţat secretul lumii , înţelegerea a tot ceea ce există. El
m-a învăţat cum este alcătuit cosmosul, ce
mici fărîme stau la temelia lui !
- Dar nu e nimic nou în ce spui, dragul meu ! Ateii greci au afirmat de mult
lucrurile acestea. Iar dacă te încrezi cumva într-un zeu nou, îti recomand să reflectezi temeinic asupra lui, s ă-l socoteşti, cum
e şi fir esc, o deşertăciune, o himeră . Eşti
tare nevîrstnic, trebuie să trăieşti plăcut,
să te lepezi de frămîntări fără rost, să nu
încerni a dezlega taine p e care tot mintea
omului Ie făureşte. In spatele nostru sînt
milenii de ştiinţă, milenii care n-au rezolvat nici o problemă. Nu s-a descoperit nici
măcar mijlocul de a fi liniştit, de a gusta
nestînjenit din plă c c'ril v.ietii. Nu vezi cîtă
nebunie există în to ată istoria care s-a
scurs pînă la noi ?
Dar tînărul Pythion nu păru deloc convins , după cum constata. II aştepta desigur
inţa

şi pe el bătrîneţ e a, scepticismul, urma să
re grete fără îndoial ă aceste rătăciri.
privea cum şade ghemuit lîngă el, cum îşi cuprinsese genunchii cu mîinile sprijinindu-şi
bărbia de ele. Işi arcuise mult spatele, asculta îngîndurat foşnetul trestiilor din apropiere„. ce secret ar fi stat oare mai presus decît t ră irea profundă a momentului şi
de ce oamenii se lăsau munciţi de aceste
triste nerozii? Totul era perisabil, nu dăi
nuia decît o c lipită în imensitatea veşni
ciei. Şi poate că acele credinţe întunecate
care se zămisleau în subterane şi în catacombe prezentau foarte bine aspectul iluzoriu şi vremelnic al existenţei, atît doar
că ele îndemnau la suferinţă, aici fiind marea lor greşeală.
- Sînt în stare să străbat timpul, spuse
iritat Pythion. Spaţi ul înconjurător este
curb ...
- Prostii, dragul meu, prostii. Nu avem
nevoie de alte chinuri care să ne macine
sufletele. Este de a_iuns că ne împresoară
atitea credinţe care vor să ne surpe echilibrul lăuntric. Dacă-mi făgăduieş ti că te
vei descotorosi de sminteala asta, te voi
graţia. Te voi lua apoi cu mine la Tomis
şi la Tropaeum, unde, poate, cine ştie, te
ve>i adopta ...
Pythion dispăru înapoia zidurilor dără
nănate, zăbovi, revenii cu o lădiţă de culoare cenuşie care avea pe una din laturi
un acoperămînt de sticlă. Pe acest acoperămînt se remarcau nişte dungi luminoase
care se ondulau şi se împleteau necontenit.
- Şi ce-i cu asta? întrebă procuratorul.
O putere mai mare decît a omului? Ei şi?
La ce ne-ar folosi ? Ne-ar face să clădim
dar , să şi distrugem căci oricare născocire
este întrebuinţată şi în bine şi în rău ...

n
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Ne-ar ajuta, poate, vrei să zici, să fim mereu izbînditori ... Armatele noastre, bine
dotate, vor cuceri întreg pămîntul. Vom
extinde stăpînir e a noastră pînă la marginil e lumii, ne vom acoperi de glorie care
nu ne va fac e însă mai fericiţi. Cine ştie
ce vrăji periculoase stau îndărătul ju că ri
ei tale ! Cine ştie ce zeu răutăcios şi batjocoritor ne ademeneşte astfel către pră
p ast ie? Un zeu adevărat trebuie să r ămînă
f ără manifest ăr i exterioare, trebuie să fie
mai mult bănuit. D acă el îş i scoate Ia iveală farta de care dispune, o face pentru a
ne înşe l a şi pentru a ne lovi cu perfidie .. .
- Văd în v iitor, Mella, aşa cum din viitor m ă privesc urmaşii mei. Dup ă această
fereastră cu geam cenu şiu mă priv eşte
acum un tînăr ca şi mine .
- Alţi zei, Pythion, a l ţi zei. Lumea caută mereu aceşti zei, nu se ştie de ce, îi
caută cu o stăru inţ ă amarnică. De data
asta e vor ba poate de un zeu sosit chiar în
mijlocul nostru. Linişt eşte -t e , băiete ! Predă-te qărz ilor mele şi te vo i graţia ! Zvîrle
în apă jucăria aia la care nici nu vreau
s·ă mă uit ...
Pythion se ridică, apuc ă lădiţa şi se îndep ărtă fără a rosti un cuvînt. D ispăru după draperiile de trestii care foşne au odihnitor.
Se făcuse răcoare şi procuratorul mai
înot ă o v reme în apele limpezi.
Soarele
apunea măreţ pe ste întinderile deluroase
şi împădurite. Laguna se deschidea lar gă
spre mare, p escăruşii nu încetau să se tînguie ... Ieşi pe mal, se şterse îndelung cu
nişt e bucăţi de pînză, renunţ ă la l ectică şi
urc ă poteca şerpuitoare cc ducea la vilă.
Ascul1.i.î larma portului care creş t ea tumultoasă, icnetele beţivanilor, ţip e t e l e femei-
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lor din lup an a re. Îi

p ăru ră u

de Pylhion,

ele> riî ltic ir N1 l ui. Îşi mni11tl că Zyr axcs, s t ă

pînitorul de odinioar ă a l b ă lţilor Istrului,
avusese un copil cu un asemenea nume, dar
reqele acela murise de mult, în urm ă cu
un veac, aşa d i nu putea s ă existe nici o
l egătur ă într e e l şi tî nă rul ex altat.
in seara acee a invit ă în vilă cîţiva magistraţi , nişte centurioni cu care chefui îndelung . Erau cam n e ciopliţi histrienii, lipsiţi de cultură, incapabili s ă discute şi s ă
dezbat ă felurite subtiHt ă ţi filozofic e . Bine
c ă p ăr ă sea mîine lo curile ace stea, ospăţul
încheind şed e r e a lui a ici.
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NEMURITORII

Am ascultat de nenumărate on ş1 cu viu
interes relatările bătrînului Scarlat, arhivarul oraşului, om car e -şi petrecuse întreaga viaţă scormonind prin hîrţoagele
unor epoci definitiv dispărute. Intre mine
şi el se statornicise o amiciţie trainică, de
nezdruncinat. Pătrundeam aproape zilnic în
depozitul cu ziduri de piatră care adăpos
tea arhiva, intram într-o încăpere întunecoas ă ce slujea drept birou, m ă aşezam pe
un scaun care-mi eta oferit cu amabilitate
şi curtenie. O cafea preparată excelent
completa de minune această primire şi după ce sorbeam cîteva înghiţituri discuţia
devenea, fireşte, inev it ab il ă . . . Imi aprindeam o ţigar ă şi m ă lă sa m pradă unei uşoa
re lenevii. Intre timp domnul Scarlat lua
loc într-un jilţ, îmi adresa un zîmbet şi, încurajat de atitudinea mea respectuoas ă , începea să-şi prezinte pr eoc upările fără şo
văire. Clipele . se scurgeau astfel plăcute,
mă simţe am treptat mai bine, socoteam că
existenţa nu era chiar atît de prăpăstioasă
cum înclinam s ă o consider.
Mă plictiseam cumplit în orăşelul acela,
nu-mi găsisem încă un rost. Hoinăream pe
str ăzi exasperant de cunoscute, c ă scam gura la nişte vitrine prăfuite, întîlneam trecători în ţinute solemne, ştiuţi dintotdeauna, priveam în sfîrşit fluviul a cărui scur70

gere în cea t ~ îr)- tru chl pa însăşi îdeeo veş ni 
cie i. Pe atun ci, ad icii im c'dia t dup ă r ăz boi,
or ă şelul nu era decît un tîrg lipsit de stră
lucire, o aş ez ar e t ă cut ă , somnol entă . M ă
copleş eau cîteodat ă s im ţăminte de autentic ă disp erare . !mi amintesc de nişte dup ă
amieze de v ar ă cînd vîntul se p ornea să
bat ă fierbite lovind str eşinil e străvechilor
clădiri, z gîlţîind firm ele dughenelor abundent înşirat e p e strada princ ipal ă . Dinspre
de aluri, de acolo unde se afla cimitirul, soseau nori albi de praf. Coco loa şe de hîrtie ,
paie , frunze uscate se desprindeau din pava jul strîmb al uliţ e lo r , se înăl ţau în văz 
duh, năvă l ea u sprinten e c ă tre fluviu. Vîntul acela care străbă tea n eobosit mahalalele, care m ă tura cheiurile pustii clătinînd
catargele pescadoarelor, m ă f ăcea să urlu ,
mă îndemna să -mi ridic pur şi simplu zilele . In asemenea momente paşii m ă purtau
f ăr ă vo ie că tr e domn ul Scarl a t, către biroul
să u strîmt unde-mi afl am uşurar e a.
Domnul ScarJ at era socotit de localnici
cam ţicnit. Multi dintr e ace ştia îl ocoleau,
refuzînd s ă -i r ăspund ă m ă car la salut. Işi
pe trecea zilele numai în depozit, unde se
obişnuis e să vorbească sing ur, să gesticuleze şi s ă rîd ă ca un apu cat. Nu ave a rude
sau prieteni, nu se că s ă toris e, nu p ă răsise
vreodată oraşul. Era un b ăr bat înalt şi uscat, avea chipul ascuţit şi zbîrcit, purta întotde auna haine întunecate. Fuma mult. O
tuse amarnic ă îi schimonosea trăsăturile,
scuturîndu-i f ără mil ă umerii înguşti şi pr ă
buşiţi. Vorbea repezit, scotea din gîtlejul
lui subţire şi galben sunete şuie rătoar e , îşi
agita tot o dat ă braţel e lungi şi ciolănoase.
Fire aprigă , pasional ă , spusele lui stîrneau
lesne hazul. Dar înapoia acestor aşa-zise
metehne, în ciuda bîrfelilor care-l încon-

jurau, domnul Scarlat avea un suflet mare, qeneros, de o rară sensibilitate.
11 ascultam aşadar cu încîntare, devenise
pentru mine o adevărată binefacere, un
narcotic cu care mă drogam spre ·a -mi
alunga urîtul şi d eznă d ejdea. Cu ajutorul
înscrisurilor pe care le ext răgea din rafturi
şi pe care le interpreta absolut fantezist,
întreprindeam amîndoi lungi călătorii, visam, participam la felurite isprăvi, trăiam
într-o continu ă aţîţare. Acest om puţin
obişnuit ajunsese să exercite o puternică
influenţă asupria mea. Deşi puneam sub
semnul îndoielii multe din afirmaţiile sale,
mă complăceam totu şi într-o comodă iluzie, luam drept reale toate povestirile pe
oare ştia să le ticluiască cu o iscusinţă neîntrecută. Domnul Scarlat descoperea uşor
în maldărele de hîrtii dovezi pe care să-şi
sprijine elucubraţiile. Cu imaginaţi.a lui nestăpînită făurea aproape din nimic pricini
de uluire, de înfiorare. Şi cum i se năzări
se c ă în hîrtiile sale se ascundeau încă
mari mistere ce trebuiau să fie limpezite,
înţelegeam de ce nu se desp ărţise de acest
depozit, de ce ajunsese s ă tr ăiască doar
prin el şi pentru el.
Aşa se face că într-una din acele după
amieze lungi, nesfîrşite, străbătute de vînturHe înăbuşitoare şi de praful năpustit din
dealuri, am luat cunoştinţă de interesanta
istorie a unei corăbii veneţiene care eşua 
se chipurile în Delta Dunării acum cîteva
veacuri. Am ascultat aceast ă istorie cu deosebit ă atenţie, m-am pătruns de frumuse ţea ei, am acceptat-o treptat ca pe un adevăr greu de contestat.
Domnul Sc;:.ar1'at a ştiut să-mi prezinte lucrurile foarte convingător, m-a atras într-o
aventură care se consumase de mult do·a r
12

în mintea sa, ne avînd poate nici o l egătură
cu · realitatea. Mi-a oferit date certe, informaţii culese cu stăruinţă şi răbdare, rodul
unei ample munci de cercetare. A răspuns
tuturor întrebărilor mele, mi-a risipit orice
nedumerire. Cazul acestei corăbii fă cuse
obiectul neobositelor sale investigaţii întreprinse în tinereţe. Pe atunci nădăjduise
să dezvălui e marile şi tulbur ăto ar e secrete
ale trecutului. Corabia îi înfl ăcă ras e închipuirea, exercitase asupr·a lui o adevărată
fascinaţi e . Dar anii se scurseseră pe nesimţite, se pomenise bătrîn, părăsit de puteri,
incapabil s ă se avînte într-o cutezătoare
acţilme. !mi vorbea despre corabie doar
pentru a-mi alunga plictiseala şi pentru ca
driscuţiile noastre să fie cît mai agre abile .
Mi-am descoperit astfel o preocupare şi
trecînd peste ultimele îndoieli faţ ă de spusele arhivarului, m-am încrezut în povestea
lui, m-am lăsat puternic atras de ea. Ce
alte griji aş fi .avut la vîrsta. aceea, într-un
orăşel de provincie , cu o situaţie socială
incertă, neputincios să mă realizez, să aleg
o cale de urmat? Poate că eram un şovăiel
nic; un len eş, poate că năz ui am către mari
împliniri, peste măsura posibilit ăţilo r mele.
Oricum, mă abandonasem unei condamnabile trîndăvii şi conversaţiil e cu arhivarul
îmi creau iluzia că .aş avea un rost pe
lume.
Am dorit să aflu cum ajunsese domnul
Scarlat în posesia atîtor in forma ţ ii cîte deţinea în legătur ă cu corabia. Erau de-a
dreptul surprinzătoare cunoştinţele sale, deplina rînduială care domnea în ele . Se vedea limpede că le adunase cu sîrg şi că
trudise multă vreme spre a le dobîndi şi
ordona. L-am iscodit şi l-am descusut în fe lurite chipuri, l-am interog at nemilos, i-am
C-da 5696 coala 4
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analizat necruţător orice afirmaţie, am purtat discuţii peste discuţii ce se curmau adesea tîrziu, mult după miezul nopţii.
Era uimitor cum acest om insignifiant,
ignorat pînă şi de localnici, care-şi neglijase mereu interesele complăcîndu-se într-o slujbă modestă, fără perspective, ştiuse
să poarte o vastă şi complicată corespondenţă cu întreg continentul. Apelase parc ă
la sprijinul şi bunăvoinţa tuturora, nu lă
sase să-i scape nici un prilej de a strînge
dovezi în favoarea convingerilor sale. Se
adresas e bibliotecilor, administraţiilor portuare, istoricilor, geografilor. Un vraf uriaş
de scrisori şedea drept mărturie acestei str ă 
danii. In afara lămuririlor obţinute prin corespondenţ ă , domnul Scarlat consultase personal nenumărate hărţi ale vremii, îşi completase cuno ştinţel e citind cărţi de istorie,
tratate de na vigaţi e, îns emnări de călători e
ale unor negustori sau marinari. Nu înc ă 
pea îndoială că muncise din răsputeri, că
se lipsise de orice bucurie a vieţii ambiţionînd să elucideze pe deplin cazul.
Cele auzite din gura arhivarului se pot
rezuma cam în felul acesta :
Corabia „Crucea Sudului ", disp ă rută făr ă
urmă în Delta Dunării, ar fi plecat din V eneţia în anul 1605 pentru a transporta o
cantitate de arme cu d estinaţie necunoscut ă . Prezenta ei a fost semnalat ă rînd pe
rînd în cîteva porturi mediteraneene, apoi
în Istanbul, pentru ca, în sfîrşit, să fie vă
zută ultim a oa r ă la Gurile Dunăr~i. Itine rarul acesta, cerce tat cu atenţie, a scos la
iv ea l ă o s e a mă de asp ecte puţin obişnuite
în practica na v igaţiei. Escalele prea rare ,
numeroasele ab atem de la o cale ce trebuia să fi e simpl ă , îndreptăţeau felurite presupune ri , avansau ideea că în afara inten-
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ţi i lor

stric t negustoreşti s- au urmărit şi alte
scopuri anev oie . de precizat.
In anul 1932 un amator de cur iozităţi,
cu care Scarlat întreţinuse o va st ă corespondenţ ă , examinînd cîteva hîrtii răzleţe
într-lm mic scrin de familie, a dat de o
copie a indic aţiilor pe care trebuia să le
resp ecte c ă pitanul „Crucii Sudului", un anume Paolo Boldi. Po trivit acestor indicaţii,
corabia ar fi navigat mai mult pe ascuns,
ar fi ocolit porturil e, s-ar fi ţinut cît mai
departe de rutele nav igabile ale vremii.
Căpitanul fus ese obligat să deschidă din
loc în loc, la etape riguros stabilite, cîte
un plic sigilat care conţinea noi ordine cu
privire la desfăşurarea căl ător iei. Un as emenea procedeu l ăsa să se înţ eleag ă cum
că nava transporta o încărcătură deosebit
de pr eţ ioa să, valori ocrotite cu străşnici e .
Se pare că nu fusese vorba nici de arme
şi nici de m ă rfuri destinate co me rţului, aşa
cum s-a pr ev ăz ut în actele oficiale.
Alte indicaţii, la fel de bizare, diriguiau
voiajul. Astfel, în cazul a co stări lo r, se interzicea cu desăvîrşire echipajului debarcarea sau luarna oricărui contact cu str ăi
nii. Aceluiaşi echipaj i se pusese în vedere
înc ă de la angajare c ă nu va consuma b ău
turi alcoolice la bo rd, că va respecta un
riguros program de activitate, că nu va avea
acces într-o anumită parte a vasului, adică
acolo unde se afla încărcătura. Preţioasa
şi miste ri oasa încărcătură, denumită convenţional „Venus" , urma să fie aruncată în
apă la o eventuală agresiune " piraterească.
„Crucea Sudului" a respectat înto cmai
pr escr ip ţi il e proprietarului ei,
a di c ă ale
domnului Tartini, încălcîndu- l e arareori şi
atunci numai dato rită unor împre j urări neprevăzute . Se pare că nava a avut de în-
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tîmpinat totuşi mari dific ult ăţi, trecînd chiar
prin momente dramatice. Este de presupus
că la bord s-au iv it neînţelegeri transformate într-un începu t de revoltă din partea
echipajului, care nu a consimţit să rămîn ă
captiv. Un număr de marinari s-a împotrivit pesemne continu ăr ii că lătoriei, p ă răsino
v asul. A ltminteri nu se explică de ce în
apropierea Bosforului, înainte de a intra în
ap ele Mă ri i Negre , corabia, potrivit registrului de bord pe care domnul Scarlat susţ in ea c ă l-ar fi consultat, mai avea doar o
jum ăt ate din echipajul iniţial. Se poate susţ ine de asemenea ipoteza izbucnirii unei
molime care să fi secerat cîteva vieti, aş a
cum se mai p oate afirma c ă o furtună put e rni că ar fi pus în dificultate a mbarcaţia
nimicind o bun ă parte din oamenii ei. Oricum, registrul nu a fă cut nici o menţiune
asupra cauze lo r care au dus la mi cş orarea
echipajului.
Ce rt este c ă înainte de a p ătrunde pe un
braţ al Delte i Dun ării corabia c ăpătase o
înfăţi ş ar e stranie. Semăna cu o vechitur ă
care abia mai reuşea s ă înfrunte valurile.
In locul acesta „Crucea Sudului" s-a întîlnit
cu „Santa Monica", o carav el ă c ondusă de
un compatriot al c ăpitanului Paolo Boldi,
un anume Giovanni Oronte, care, bănuind
că ar fi vorba de un naufr.a.g iu, .a socotit
necesar s ă intervin ă . A semna lizat si a
executat o manevră de apropiere. Impotriva tuturor aşteptărilor, „Crucea Sudului"
a refuzat contactul lăsînd pe deasupra impresia că ar dori să fug ă . Căpitanul Giovanni Oronte a descris incidentul într-un
jurnal pe care domnul Scarlat a ştiut să-l
obţină . Jurnalul acesta arat ă limpede starea jalnic ă în care se găsea „Crucea Sudului" . Neîngriji tă, d eteriorată, ea părea
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aproape pustie. Căpitanul Paolo Boldi se
afla singur la timonă. Era tras la faţă, livid,
avea hainele zdrenţuite, privea fix înainte
fără a se sinchisi de ap elurile confratelui
său.

Domnul Scarlat şi-a continuat din ce în
ce mai înverşunat cercetările pr e simţind că
ac estea îl vor conduce la o descoperire ca, pital ă . Şi-a intensificat corespondenta, a
reluat lecturile mul tor însemnări de călăto
rie al e epocii respective, şi-a completat cunoştint.e l e consultînd hărţi şi atlase de o
rară complexitate. Devenise, după cum spunea, extrem de nervos, îşi pierduse cu totul
liniştea, reflecta neîncetat asupra acestui
caz neguros, greu de înţeles . Cu o stăruinţă
ieşită din comun, sîcîind arhivarii şi bibliotecarii din străinătate, a intrat în posesia
altor documente care i-au îngăduit să reconstituie în mare parte itinerarul „Crucii
Sudului". Nu ştiu prea bine de ce documente s-a slujit, în ce măsură informaţiile
sale au fost exacte. I-am cerut, în cursul
convorbirilor noastre, să-mi ar.ate măcar
corespondenţa pe care o întreţinuse cu atîţia oameni. Anevoie s-a lăsat înduplecat
arătîndu-mi cîteva epistole,
în care era
vorba, într-adevăr, de „Crucea Sudului" .„
Dar la ce-mi foloseau oare aceste dovezi,
pentru ce-mi băteam capul cu ele? Istoria
devenise palpitantă, îmi alungase gîndurile
negre, mă subjuga prin senz.aţionalul ei.
Nava a pătruns în apele canalului Sfîntul Gheorghe cam pe la mijlocul verii anului 1606, evenimentul fiind semnalat de un
funcţionar al unei companii comerciale engleze aflat întîmplător în Tulcea, pe atunci
o .aşezare neînsemnată, alcătuită doar din
cîteva case. Apariţia corăbiei a fost dealtfel consemnată şi de autorităţile otomane
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la un punct de observaţie şi control situat
la gura canalului amintit.
De la această etapă însă, m enţiunile despre „Crucea Sudului" au început să fie, spre
adînca mîhnire a domnului Scarlat, vagi,
îndoielnice, imprecise. Disp ariţiil e şi apariţii le ei în felurite locuri comportau explicaţii mereu nesatisfăcătoare. Domnul Scarlat s-a străduit să recurgă la date certe, s-a
ferit de aparenţe înşelătoare, a condus ancheta îndepărtînd din ea orice confuzie sau
eroare. In ciuda lăudabilelor sale sforţări,
investigaţiile n- au mai înaintat un singur
pas măcar. A presupus că nava ar fi luat
foc sau că ar fi eşuat într-unul din bancuri.re de nisip atît de abundente în timpurile
şi locurile acelea. A socotit apoi că ea ar fi
fost atacată de nişte tîlhari care h ălă duiau
prin bălţi, bine organizaţi, tîlhari pe care
autorităţile otomane nu reuşea u să-i stîrpească . Unele zvonuri admiteau cum că
„Crucea Sudului" ar fi fost capturată de
însăşi flota turcească .
Oricum, proprietarul corăbiei, domnul Tartini, ar fi sosit personal în ţinutul acesta
şi ar fi cerut permisiunea de a cerceta
bălţile. Se pare că a fost întreprinsă o amplă acţiune de căutare a presupusei epave,
domnul Tartini venind aici cu două fregate,
căpătînd pe deasupra şi două caiace din
partea stăpînirii otomane. Se poate susţine
că rîvna depusă pentru găsirea corăb iei dispărute a fost deosebit de mare şi că ea s-ar
fi prelungit şas e luni. Au fost cotrobăite
toate cotloanele, au fost tocmiţi nenumăraţi
oameni cărora li s-au f ăgăduit recompense
încurajatoare. O as emen ea osîrdie a devenit pesemne suspectă în ochii Beiului din
Babadag care, bănuind că nava ar conţine

aur, a dispus încetarea tuturor cerce t ărilor
interzicînd el însuşi ultima expe diţie.
Din însemnările şi corespondenţa acelui.aşi reprezentant al firmei engleze, aflat în
Tulcea, reiese că domnul Tartini ar fi ză
bovit aici doi ani încheiaţi. Se deduce astfel
c ă el a continuat să-şi caute corabia fără
asentimentul autorităţilor. Ipoteza că ar fi
dat de ea nu trebuie îndepărtată. Ce s-a
întîmplat însă după aceea nu se mai ştie.
Din hîrtiile micului scrin de familie rezultă
că domnul Tartini şi-a pierdut viaţa departe
de casă, neprecizîndu-se unde.
In cuprinsul altor însemnări aparţinînd
unui contemporan cu evenimentele acelea,
unui anume Manuel de Seleucia, aventurier
în căutare de înavuţire, se istorise şte p e
larg, într-o limbă încărcată de preţiozităţi,
dispariţia corăbiei „Crucea Sudului". Manuel de Seleucia avusese, desigur, mult timp
liber la dispo z iţie între zidurile închisorii
turceşti din Babadag, acolo unde se afla
datorită jefuirii cîtorva negustori. El prezintă o seamă de fapte cu străvezia intenţie
de a impresiona. Incearcă să susţin ă , printre altele, cum că echipajul corăbiei ar fi
fost decimat de o boală necunoscută, însăşi
nava pulverizîndu-se din pricina multor
substanţe distrugătoare ce se găseau la bordul ei. Aşa se explică de ce, odată cu trecerea timpului, numeroase legende au prins
să circule prin folclorul pesearilor din Delta
Dunării.

Domnul Scarlat a studiat acest folclor cu
toat ă atenţia şi a tras concluzia că unele
crezăminte şi eresuri nu puteau avea altă
sursă decît grandilocventele însemnări ale

lui Manuel de Seleucia. Cîteva basme pomenesc astfel de existenţa aşa-numitei Corăbii Albe care ar pluti chipurile în anumite
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luni ale anului pe apele canalelor şi ale
ghiolurilo r cu toate pînzele larg d esfăşu
rate. In aceleaşi basme este pomenit căpi
tanul Paolo Boldi care ar cutreiera neobosit pustietăţile Deltei căutînd mereu ceva.
Lipsit de date sigure asupra corăbiei.
domnul Scarlat a socotit că ea a fost înghi~ită de 'aluviuni. Entuziasmul lui a descrescut. Visase, trăise momente de exaltare,
îi era de ajuns. La ce bun să pornească o
exp ediţie pentru a scoate la lumin ă biata
epavă? Vîrsta înaintată, mijloacele materiale rcstrînse nu-i îngăduiau să se urnească clin birou. Existenţa „Crucii Sudului" se
consumase doar între hîrtii, acele hîrtii din
care putea să extragă cu atîta uşurinţă noi
fapte tulburătoare. Un singur element nou
intervenit în cadrul anchetei l-a mai pus
pe gînduri însufleţindu-l pentru sc urtă vreme - apariţia unui articol de senzaţie într-o r evistă stră ină . Articolul, ţinînd să fi e
original cu tot dinadinsul, pretindea s ă aducă mari şi hotărîtoare contribuţii. In cuprinsul lui era pomenită corabia „Crucea
Sudului" care ar fi avut la bord doi alchimişti dornici să-şi d e s ăvîrşeasc ă experienţele undeva cît mai departe de concetăţenii
lor. Intre aceştia s-ar fi produs o gravă
neînţelegere. Unul dintre ei, Gerson, reprezenta şcoala tradiţi on ală în care nemurirea
se obţinea numai prin descoperirea şi fabricarea de substanţe ; celălalt, Nostraparte,
se înfăţişa ca su sţinînd c ă numai puterea
spirituală a omului ar obiectiva necontenit
lumea, fiind capabilă s ă conserve la nesfîrşit ţesuturile organice.„ Afirmaţii confuze
asupra cărora domnul Scarlat nu a stăruit...
Printre membrii echipajului apar!:inînd „Crucii Sudului" figurau, într-adevăr, numele
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Gerson şi Nostraparte, dar aceştia erau trecuţi ca matelo ţi, nicidecum ca alchimişti.
Apoi domnul Scarlat a abandonat definitiv cercetările, care începuseră să -l plictisească, a descoperit în bîrţoagele sale alte
temeiuri de fabulaţie, s-a lăsat sedus de noi
aventuri ale închipuirii.
De la întîlnirile mele cu el s-a scurs
mult ă vreme. Cînd l-am revăzut, am înţeles că nu mai avea mult de trăit. Imb ă
trînise peste m ăs ură, îşi topise p arcă fiinţa
în noianul de mape şi dosare care-l împresurau sufooante . Chipul său gălbejit devenise acum livid, căpătase nuanţa pereţilor. Cu mersul nesigur, bolborosind cuvinte neînţelese, străbătea depozitul de la un
capăt la altul, extrăgea din el noi surse de
mirare şi nedumerire. Hohotea fără rost,
pretindea că v a scoate la iv eală alte taine.
Se mutase în micul birou făcîndu-şi din el
l o cuinţ ă . I eşe a rareori în oraş pentru cump ără turi, înt ocmea zilnic rapoarte c ătre superiori prevenindu-i asupra viitoarelor sale
descoperiri. Răsfoia febril înscrisurile, ancheta cazuri peste cazuri, urmărea iarăşi
cine ştie ce întîmplări pierdute în celuloza
aceea d ev o ra t ă de şoareci şi de insecte.
Intr-o zi a fost găsit mort la masa lui de
lucru şi cum nu avea prieteni sau cunoş
tinţe l-am însoţit doar eu pe ultimul drum.
Cu moartea domnului Scarlat s-a sfîrşit
parcă o epocă. Am remarcat, privind atent
în jur, că oraşul de odinioară îşi încheiase
ş i el existenţa. M-am pomenit într-o aş ezare
n ouă, modernă, luminoa să , am început să
r espir alt aer. In cele din urmă m-am smuls
din toropeală şi mi-am g ăs it un loc între
oameni.
Mi-am căutat o slujbă. Am primit să fiu
îngrij itor de cabană în Delta Dun ării. Am
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poposit as tfel în tr-un ţinut sălbatec, fascinant, de o frumu seţe in eg alabil ă . Plin de
r îvnă, m-am apucat de tr eabă. Am renova t
mai întîi cabana, am făcut din ea o cas ă
curat ă , primitoare. Convingerea că sînt folositor cuiv a mi-a pro cur at o r eală satisf acţie. Apoi au sosit oasp eţ ii şi din nou
m-aµ absorb it ~Ji ijil e, La capă tul sezonului turisti c eram încă în sufl eţit, gata să întreprind energice acţiuni. Dar zi lele au prins
să se scurgă treptat mai greoaie, mai plicticoase, vigurosul meu entuziasm pierind ca
o părere.
Amintirile mele din perioada ac eea poart ă
pecetea unor simţăminte întunecate, apăsă
toare . O in explicabil ă indispoziţie m ă urm ă rea necontenit, îmi înnegura sufletul.
Adusesem cu mine căr ţi , un aparat de radio, unelte de pescuit, dar toate acestea
încetas eră curînd să mă a tra g ă . Redevenisem inutil. Şedeam une ori ceasuri întregi
de pomană, cînd tînj eam parc ă dup ă ceva
greu de l ămurit. Nu mai suportam pesemne singurătatea. Sila pentru cele înconjur ătoare creştea în mine, se preschimba într-o neagr ă vr ăjmăşie„.
Convorbirile cu arhiva rul le d ădusem uitării. Tre cus e ră prea mulţi ani de atunci şi
poate că nu mi-aş fi adus aminte v reodat ă
de ele dacă nu se producea un eveniment
care mi-a redeşteptat brusc a cel trecut îndep ăr tat, acele momente aproape şte rs e ,
cînd îl ascultasem cu atîta interes pe domnul Scarlat, cînd îi sav uras em pur ş i simplu spusele.
Era către sfîrşitul unui noiembrie mohorît, într-o dup ă - amiază. Ceţuri dense învă 
lu is eră împrejurimile. De la ferestrele cabanei privelişt ea se desluşea vag ă , imprecis ă , şovăielnică . Magazia, terasa, deb ar82

caderul pluteau parc ă într- o ap ă lă ptoasă,
ramurile a două sălcii aplecate peste parapetul de piatră se confundau cu fluviul. Prin
văzduhul opac se abăteau stropi de ploaie
ce c ă deau cu zgomot asupra str eşinilor. Din
gr ă dina cu ronduri şi straturi rînduite simetric nu se mai ză rea decît o băltoacă
tulbure, noroioa să „.
Am întors spatele acestui peisaj deprimant şi m-am condamnat încă o dată pentru nesăbuinţa de a fi acceptat postul de
cabanier aici, într-un ţinut atît de izolat.
Mi-am sprijinit coate le de marginea str ă 
lucitoare a barului şi am căzut pe gînduri,
ca de obicei. Imi amintesc cum am reflectat
o vreme asupra sezonului turistic care se
încheiase, prin minte trecîndu-mi imaginile
odăilor r ămase pustii, ale vapoarelor şi vaporaş elor care se abăteau din ce în ce mai
rar pe aici. Am ascultat apoi şui eratul trist
al v întului, ropotul ploii şi o grea tristeţe
s-a cuibărit în sufletul meu. M-am gîndit
la zilele posomo rît e ce trebuiau s ă se înl ănţuie una după alta, din clipa în care
ultimul oaspete al cabanei urma să plece
ldsîndu -mă cu d esăvîrşire singur în această
pustietate ce p ă rea fără hotare .
M-am apropiat de oglinda ov ală, instalat ă alătur i de bar, şi m-am privit în ea
constatînd cît de neinter e sant ă este fizionomia mea. Mi-am examinat n ec ruţ ăt or tr ă 
săturile mărunte, inegale, expresia îndurerată ş i s tupid ă de om plictisit. Fiindcă
dormisem toată dup ă -amia z a şi fiindcă într ezăr ea m o noapte de insomnii , m-am socotit profund nefericit, m- am simţit oprimat, bolnav.
Am în.ceput să m ă plimb prin sala cea
mar e şi să chibzuiesc asupra unor treburi
gospod ă reşti. Am străb ătut întreaga încă83

pere, umblînd agale printre şirurile de mese . Priveam pereţii de care atîrnau tab louri
cu teme exclusiv peisagistice sau felurite
trofee cinegetice. Mi se fă cuse r ău uitîn du-m ă la capetele de mistreţi şi de lupi, la
coarnele cerbilor care se ramificau grotesc,
la ochii de sticl ă ai acestor vieţu itoa re monstruoase acum prin rigidita tea pe care le-o
conferea moartea. Priv ir.ile mele au alunecat asupra unor panoplii cu arme strălu
citoare, pr egă tit e parcă pentru masacre. Am
contemplat după aceea poli ţe le pe care şe 
deau p ă s ări de baltă împăiate , î,nfricoş ă 
t oare şi ele prin fixitatea ţinutei, dovedind
iar ăşi cît de eficace sînt scînte ie toarele arme şi cît de is cusit ă este mintea omenească
în privinţa distrugerii„. Mă sufocam, m ă
cuprinsese o ameţeală . Am dorit s ă ies afară, la aer, sau să sorb o înghiţi tură de
coniac. Am renunţat la amîndouă intenţiil e ,
continuînd s ă m ăs or încăperea. Treceam
la răstimpuri egale pe dinaintea pendulei
care ticăia molcom, exasperant. Din cînd
în cînd mă izbeau valuri de căldură grea,
soba de teracotă fiind încinsă ca un furnal.
Ropotul ploii devenise insistent, îmi sfişi.a
nervii atît de iritaţi , mă îndemna să înfăp
tuiesc un act necugetat, violent, extrem.„
Aş fi închis poate de mult cabana dac ă
în ea n-ar fi continuat s ă locuiască un oaspete a cărui pr eze nţă începuse să m ă sco ată
din fir e . Un om cu mintea întreagă nu avea
ce să caute pe o asemenea vreme în D e ltă ,
n-ar fi plecat la pescuit înfruntînd ploaia şi
vîntul, n oro aiele şi mocirlele, frigul care
se l ăsase p ă trun ză tor. Bălţile îş i pi e rdus eră
orice farmec, erau inospitaliere şi vrăj maşe.
Apele cres cus er ă mult, îşi pierduseră cu t otul Jimpez·i mea , păsăr il e migras eră , întrea ga
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vegeta~i e

Iusese n i micită . Peisaje sumbre,
a mintin<il d e basme înfricoşă toar e, se deschide au la fi ecare pas, aşa încît numai un
tip excentric, un ţicnit s-ar fi aventurat în
aceste zile atît de întunecate prin coclaurii
ghiolurilor, pr·i n cotloane le gîrlelor din v e cinătatea cabanei„. Şi, într - adevăr, dacă-l
priveam bine pe acest oaspete, descopeream
în f ă ptura lui bizarerii anevoie de acceptat.
Inalt, deşir•at, costeliv, cu faţ a uscată, cu
braţele lungi şi subţiri, cu picioarele uriaşe,
pă r e a un p ăianj en ce s-ar fi mişcat stînga ci prin înc ăp er i c ăutîndu-şi fă r ă încetare
ascunzişuri. Şi straiele lui erau anapoda,
croite din piele, încheiate cu bumbi ruginiţi, alcătuite din bucăţi suprapuse ce aminte-au de nişt e solzi. Purta mereu o şapc ă
mare, cu coz.oroc extrem de uzat, avînd p e
ea cîteva însemne şterse, de nedes oifrat.„
M-a cuprins o neagră revoltă împotriva lui,
.m-am str ăduit s ă- i g ăs e sc alte cusururi mult
mai grave„. înainte de toate era t ăc ut, nu
:scotea din gîtlejul lui zbîrcit decît nişt e
s unete ascuţite, sfredelitoare, cerîndu-şi astfe l mes ele cotidiene . Mînca ţinînd privirile
aţintite în farfurie, mesteca cu gr.ijă, înghiţea ritmic, sorbea cîte un p ah ar cu vin,
continua să tac ă, să t acă la n esfîrşi t. Se
scursese o lun ă de cînd poposise aici şi
nu-mi vorbise î n că mai pe îndelete. Mă trata ca p e un serv itor. Şi, ca o încoronare a
tuturor cusururilor sale, î şi petrecea nop ţ il e
umblînd de colo-colo în odaia lui , l ovindu-se de m obilier ca un nătărău.
M-am aşezat pe o canapea şi am asc ultat
V·ij elia care se pornise cu înverşunare. Pe
geamuri se scurgeau şuviţe , l a pragul u ş ii
se alcătuise o mi că balt ă. Vîntul izbea put ernic zidurile, zgîlţîia n ecru ţ ăto r acoperişul din care smulsese mai mult ca sigur
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cîteva crîmpeie de stuf. Se auzeau trosnete ,
gemete ş i scîrţîi turi, ulucile hohoteau, un
urlet prelung s trăb ă tea depărt ările . Am tras
cu urechea la un zgomot înăbuşit ce sosea
de afară, dar v·a c armul acoperea totul neîngăduind percepţii separate. Am întors capul
şi am privri:t p e fereas tr ă. Remarcasem o
.um bră care luneca de-a lungul terasei, ocolind cu b ăgare de seamă scaunele şi mesele metalice îngrăm ădite acolo. Apoi umbra
pieri înapoia şirului de lăzi ce ascundeau
intrarea de serviciu.
Se auziră pa şi , semn că individul binevoise să se înapoieze. Er·a şi cazul. Se înserase, v remea se înrăutăţise, ce să fi c ăutat
prin pustietăţile acelea neumblate?! Acum
c ă sosise, era, se în ţelege, ud pînă la piele,
murat, căpătase poate şi o r ă ceală , aşa cum
se şi cuvenea de altfel. Nu era exclusă o îmbolnăvire care să presupună intervenţia
· medicului. Parc ă-l vedeam doborît la pat,
încins de fierbinţe li, gata să -şi dea duhul.
lmi închipuiam cum telefonez după vasul
„ Salvării", cum îmi petrec întreaga noapte
la căpătăiul idiotului oare cutezase să înfrunte stihiile.
Uşa se deschise însă şi oaspetele pătrun
se în sufragerie ca şi cum nimic nu s-ar fi
întîmplat. Purta obişnuitele haine de piele,
pe chipul lui zbîrcit nu se remarca nici o
urmă de suferinţă„. Ina.intă sigur de sine
c ă tre o masă, se aş eză , se uită cu un interes ·
amuzat la mine şi-mi ceru fără cuvinte
cina. P ărea c ă vine de sus, din dormitor,
ş i nu din adîncurile reci ale bălţilor. Pe
straiele sale nu c ăzuse un strop de apă mă
car.„ Cina era a lcătuit ă din cîteva soiuri
de p eşte : şalău , crap, somn. Am aşezat pe
mas ă farfuriile şi ·platoul, salatiera, o sticlă
cu votcă, una cu vin, cunoscînd gusturile
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musafi rului. Am tă i a t felii dintr-o franz e l ă ,
am adus apă mi nera l ă , ard ei iu ţi, n -am uita t
de br înză .„ M-am ret ras în fin al că tr e bar,
m-am rezemat de tejghea, m-am adîncit din
nou în starea mea ele spirit întunecată.
Pend ula ti că i a monoton invitînd la somn ,
bîzîitul genera torul ui electric torop ea şi el
s im ţur il e. Soba dogorea, fur tuna lovea furi o asă ferestrele. Moţăi n d, m- am gîndi t în
treacă t Ia modul prin care oaspetele reuş i se s ă intre în hol fără s ă fie v ăz ut„. Dar
poate c ă nu fu sesem atent... M -am gîndit
apoi la a ctul pe care mi-l prezentase cînd
sosise ai ci, un soi de l egitimaţie uz at ă ,
ex pirat ă , e mis ă de o în tr eprindere pi scicol ă .
Imi e ra interzis s ă g ăz dui es c oameni fă r ă
bul etin ele identitate şi totuşi am f ă cut-o.
De ce ? Pe l e gitima ţ i e figura numele de
Liviu Livescu„. M-am smuls din somnolent ă , l-am întrebat da că dor e şt e altceva„. A
clătinat din cap.
In timp ce strîngeam tacîmurile, l-am examinat îndeaproape. Am fost surprins. Ochii, înfundaţi în orbite, lic ăreau straniu,
nasul i se alungise, buzele i se subţiaseră
iar b ă rbi a , curbat ă ex agerat, era neverosimil de îngust ă şi de vînătă. Tenul, zbîrcit ca o conopid ă , străluce a. Aveam înainte
un om n e obiş nuit de b ătrîn. Se rezemase de
sp ătarul scaunului şi privea în gol. Arăta
preocupat de ceva„. Nu reuşeam să mă înd ep ă r tez . M ă uitam alarmat la figura lui fosf or escentă parc ă , la mîinile lui care dobîncli se r ă o nuanţ ă alb ă strie , metalic ă .
Am revenit în sfîr şit Ia bar şi am sorbit
un p ăh ărel cu coniac, fur i şînd ocheade în fricoşate c ă tre ace st domn Livescu. Aştep
tam să se ridice de la mas ă şi s ă se retragă.
Vîntul se preschimbase într-un adevărat
uragan, ploai a se r evă rsa potop asupra clă87

dirii. Gălăgia devenise asurzitoare. Streşi
riile scoteau strigăte disperate, ulucile gemeau agonic, pomii din împrejurimi îşi loveau nemilos ramurile . Generatorul electric
aprqape c ă nu se mai auzea, în schimb plesrăitul valurilor năpustite asupra parapetului
de piatră şi a debarcaderului se făcuse atotputernic, amintea de mugetul unei m ări
dezlănţuite„. In timpul acesta domnul Livescu îşi sorbea încet paharul cu vin, indiferent la cele din preajmă, adîncit în cine
ştie ce cugetări ciudate, aşa cum era şi
prezenţa lui aici.
Poate că am trăit un moment de halucinaţie, poa,t e că starea mea sufletească, paharul cu coniac băut şi vremea amarnică
de .afară mi-au pricinuit un temporar dezechilibru mintal, mi-au răpit putinţa de a
percepe lucid realitatea. S-a întîmplat să
fiu martorul unei scene asupra căreia nutresc şi acum îndoieli, despre care nu am
certitudinea că s-a petrecut cu adevărat.
Acuitatea simţurilor mele, nefirescul situaţiei m-au făcut să reţin însă fiecare amă
nunt, să memorez cu exactitate orice detaliu.
Am auzit mai întîi paşi pe terasă şi dintr-odată uşa s-a deschis lăsînd să treacă
prin ea doi bărbaţi înalţi , înveşmîntaţi în
mantale lungi. Purtau şepci de piele. Erau
posomorîţi, istoviţi. S-au desc otorosit de
mantalele ce păreau s ă nu fie ude şi au lăsat
să li se vadă vestoanele marinăreşti de
croială străveche, cu nasturi de metal şi insigne pe piept. Aduseseră cu ei un aer
greu de precizat, întreaga sufragerie umplîndu-se de o mireasmă ce suger,a sărătura
.mării. S-au aşezat la masa domnului Livescu lăsînd să se înţeleagă cum c ă erau
prieteni de demult. Domnul Livescu i-a în-
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tîmpina t fără nici o urmă de bucurie, i-a
privit cu severitate, cu nemulţumire. A cerut totuşi bere pentru ei.
Indeplini nclu-mi îndatoririle, i-am examinat. Chipurile lor, incredibil de zbîrcite, de
un verde coclit, erau parcă acoperite cu
mucegaiuri. Trăsăturile propriu-zise abia dacă se mai ghiceau sub nişte excrescenţe
diforme, păroase, buburoase. N ici pomeneală de roşeaţa datorată sîngelui. Semănau izbitor cu domnul Livescu, suferiseră desigur
împreună arsurile unei substanţe deosebit de
toxice. Doar în ochi li se desluşea un licăr
de viaţă.
Sorb iră primele pahare, aşteptar ă să li se
mai toarne, începură un dialog în limba italiană. Cunoşteam oarecum această limbă şi
mi-am încorda·t auzul recurgînd la cunoştin
ţe l e mele de stul de nesigure. Din păcate,
vorbeau cu glas scăzut, abia izbuteam să
pr.i nd unele fragmente din graiul lor repezit
şi cîntat.
Găzduisem numeroşi străini, eram familiarizat cu ei, dar pr ezenţa acestor italieni,
peste măsură de bătrîni, purtînd haine marinăreşti, se arăta puţin verosimilă, depă
şea rigor.Ue realităţii. Şi ce să caute, mă
rog, nişte oameni, indiferent de vîrsta şi
naţiona lit atea lor, într-un loc atît de izolat,
pe o asemenea furtună ?
M-au trecut toate năduşelile. Simţeam
cum îmi zvîcnesc tîmplele, cum mi se înteţes c bătăile inimii. Imi vîjîia capul, mi se
muiaseră picioarele, o uscăciune am ară îmi
umpluse gura. Imi năvăliră în minte felurite
poveşti de groază pe care le citisem sau le
auzisem . Făcea m presupuneri, mă lăsam furat de o fantezie dezmăţată care făurea cele·
mai nebuneşti imagini. O clipă am fost gata
să pun mîna pe telefon şi să cer ajutor.
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Dar teama de ridicol fiind mai mare, m-a
împiedicat să fac gestul.
Dialogul se desfăşura neobosit. Domnul
Livescu, iritat de apariţia prietenilor săi,
îi mustra cu asprime cerîndu-le să părăseas
că numaidecît cabana. li copleşea cu reproşuri şi învinuir,i, se răstea la ei, folosea
chiar invective. Ceilalţi nu se lăsau înduplecaţi şi -l rugau să renunţe la o anume
poziţi e pe care o adoptase . Recurgeau, drept
argumen t, aşa mi se pare, la cuvîntul nemurire. Domnul Livescu izbi însă cu pumnul in masă ş i declară că are de gînd să
încheie o exi stenţă lips ită de sens, de o
enervantă absurditate. Treptat, discuţia intr ă pe alte făgaşuri. Noii sosiţi prinseră să
se contrazică. Curînd ajunseră la o ceartă
în toată regula. Din nou nu mai înţelegeam
nimic. Crîmpeie de fra ze abscure zburau
ameţitor pr.in încăp e re : „oboseala materiei ", „timpul scurs nu intră în neant", „cartea eternă rescrisă la nesfîrşit", „faţetele
cunoaşterii", „conştiinţa absolută", „natura
nemanifestată". Apoi vorbiră despre o ambarcaţie care le slujea drept adăpost. Noii
sosiţi îl rugară iar pe domnul Livescu să
renunţe la hotărîrea lui, îl implora ră să se
înapoieze la ambarcaţia aceea căci aşa i-ar
fi dictat chipurile destinul.
In cele din urmă au plecat cu toţii, domnul Livescu întinzîndu-mi un teanc de bancnote înainte de a părăsi definitiv cabana.
Această întîmplare neobişnuită mi l-a readus în minte pe domnul Scarlat. Crezămin
tele mele anterioare, potrivit cărora arhivarul imaginase întreaga istorie a „Crucii
Sudului", se destrămau. Cei trei b ă trîni care
se întreţinuseră înaintea mea constituiau o
dovad ă destul de conv ing ă toare a existenţei epavei . Dar dacă totuşi avusesem de-a
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face cu nişte turişti oarecare ? Cum să cred
că am primit drept oaspeţi oameni în vîrstă
de patru secole ?.„ Mă stăpîneau gînduri
contradictorii, rătăceam printre cele mai
năstruşnice ipoteze. Spaima îmi trecuse lă
sînd loc unei nelinişti ce mă urmărea pas
cu pas şi cum cabana rămăsese pustie, impresia că aş fi ameninţat de o mare primejdie nu-mi dădea pace. Şedeam încremenit înaintea ferestrelor, priveam la ninsorile
firave, la ochiurile de apă îngheţate, încercam să realizez o l egătură între cei trei bă
trîni şi mistenioasa corabie veneţiană . Contemplam apele vinete ale fluviului, navele
care pluteau neobosite, ascultam mugetele
sirenelor şi din nou mă pomeneam reflectînd asupra ultimei întîmplări... Nu m ă mai
împăcam cu slujba, îmi doream o altă îndeletnicire.
M-am gîndit că n-ar fi rău să apelez la
bunăvoJnţa noului arhivar al oraşului spre
a c ăp ăta informaţii suplimentare cu privire
la „Crucea Sudului". Am făcut un drum la
Tulcea. Am simţit o strîngere de inimă depozitul domnului Scarlat disp ăruse, fusese transportat într-o clădire largă, încăpă
toare, populată cu cîţiva salariaţi. Am cerut
audienţă directorului, un tip mărunt şi surîzător, care a ridicat clin umeri exprimîndu-şi nedumerirea în l egătură cu cererea
mea. Cunoştea bine fiecare document vechi,
m-a asigurat că nu d ăduse pe nicăieri de
un înscris care să-mi sprijine „ teoriile". Şi
cum trecuseră mulţi ani de la moartea domnului Scarlat orice discuţie devenea neconcludentă. Surprinzînd în ochii directorului
un licăr de ironie, m-am retras bîiguind
nişte scuze. Unde pieriseră oare hîrLiile acelea doveditoare, mai ales corespond enţa
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întreţinută cu atîţia arhivari din străină
tate?
Nu am . vocaţia investigaţiilor, nu sînt
creat pentru cercetări minuţioase, nu stnt
înzestrat nici pe departe cu simţul observaţiei directe, cu iscusinţa de a descoperi
în fapte aparent banale un fir călăuzitor
cum se spune. Dacă în ce priveşte acţiunea
mă dovedesc oarecum întreprinzător, în gîndire sînt lipsite de metodă, de iscusinţă analitică. Mă las sedus uşor de presupuneri,
mă împotmolesc în consideraţii fără nici o
legătură cu realitatea, mă pierd în abstracţii fără noimă, într-o filozofie za darnică.
Iar dacă mai sorb un pahar cu coniac, îmi
alcătuiesc o imagine cu totul deformată asupra lucrurilor, părăsesc terenul sigur al faptelor, alunec în ireal şi fantasmagorie. M-am
frămîntat astfel în fel şi chip nădăjduind să
capăt o desluşire, apoi am dat uitării încetul cu încetul întîmplarea petrecută la cabană.

Am devenit posac, nervos, nesociabil.
Imi îndeplineam îndatoririle, primeam oaspeţii, mă îngrijeam de găzduirea lor, dar
toate acestea nu le mai socoteam potrivite
mie. Mă · săturasem pînă peste cap de slujba aceasta, doream s-o schimb, să-mi găsesc
o profesiune pe potriva puterilor mele de
muncă. Am chibzuit şi am optat în cele din
urmă pentru postul de mecanic la una din
unităţile de recoltare a stufului situată chiar
în apropierea cabanei. Am stîrnit mirarea
unora, zîmbetele altora, dar n-am şovăit să
mă reangajez şi să mă calific, să mă dă
ruiesc astfel unei ocupaţii cu adevărat bărbăteşti.
·
S-a scurs un alt an de cînd am îmbrăţi
şat noua profesiune şi mă simţeam cu conştiinţa împăcată. Munceam sîguincios, alcă-

tuiam împreună cu colegii un grup _însufleţit,
vesel, care nu se dădea în lături nici de la
eforturi, dar nici de la distracţii. Impărţiţi
în zone de recoltare, lucram în schimburi
aflîndu-ne mereu în mijlocul bălţilor. Ne
revedeam după program pe un uriaş vas
dormLtor, unde ne împărtăşeam impresiile,
discutam asupra muncii fiecăruia. Respiram
o atmosferă tinerească, eram pe deplin mulţumit de noul cadru. Lăsasem parcă in urma mea un trecut bîntuit doar de fantome,
de trăiri tulburi, apăsătoare. Nu mai aveam
timp să aprofundez probleme insolubile, să
mă plictisesc, să despic firul în patru. Prins
de o activita.t e neîntreruptă, alungasem din
mine bolnăvicioasele nelinişti.
Şi tortuşi, în puţinele clipe de singură
tate, gînduri răzleţe prindeau să-mi încolţească în minte.
Imagini şterse căpătau
contururi, readucîndu-mi din străfunduri de
memorie episoade aproape uitate. lmi aminteam de bă1rînul Scarlat, de ciudatul
domn Livescu şi dintr-odată silueta unei
corăbii străvechi se ivea din adîncurile
ghiolurilor plutind fără zgomot pe întinderile lucii ale apelor. Incercam să îndepărtez
nălucirea, să-mi îndrept atenţia către preocupări strict cotidiene, dar fantasma corăbiei naufragiate revenea stăruitor înaintea ochilor mei, mă ademenea către incertele şi neîngăduitele tărîmuri de vis„. S-a
întîmplat astfel ca faptele înşirate de arhivar să primească o nouă confirmare din
partea realităţii.
ln fiecare după-amiază trebuia să stră
bat o apreciabilă distanţă pînă la vasul dormitor care se afla ancorat în mijlocul canalului Şontea. Treceam pe lîngă o pădure
proaspăt înverzită, căci era primăvara, depăşeam răspîntiile unor cărări ce se între93
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apucînd care încotro, m ă afundam în·
l ăstăriş de plopi tineri, tremurători.
Hăţişurile de r ă chită tocmai înmuguriseră.
Prezenţa fluviului se făcea simţită pe un•
deva pe dup ă coama p ă durii. Se vedeau,
profilate pe cerul azuriu, turnurile de observaţie ale grănicerilor, cu gheretele lor
verzui, minuscule . ln spatele meu asfinţea
soarele. Păşeam hot ă rît printre tufe de rogoz şi măr ăcini, auzeam sub tălpi trosnetul
ierburilor uscate. înaintam, la urechi îmi
soseau zgomotele îndepărtate ale recoltoarelor şi dintr- odată , inexplicabil, se lăsa o
linişte adînc ă , necuprinsă, care îmbrăţişa
parc ă întreaga lume. Mă opream. Priveam
acoperămîntul improvizat, un soi de colibă
ridicată aici de către pescari ca loc de popas . Mă uitam la pereţii alcătuiţi din împletituri de stuf şi de papură, la d eschiz ă
tura neagr ă ce slujea drept intrare, la straturile din pr eajmă, în care fuseseră cultivate legume şi zarzavaturi abia răsărite.
!mi continuam apoi drumul .. . intr-o sîmbătă seara, după o zi de muncă, îndreptîndu-m ă ca de obicei spre vas, am văzut, la
intrarea în această colibă, o flăcăruie. Am
fost surprins. Ştiam c ă pescarii nu rămîn
peste noapte în popas. M-am apropiat şi am
d esluşit la lumina unui felinar de vînt o
făptură slăb ănoag ă , îmbrăcat ă cu un veston de piele alcătuit din mai multe bucăţi.
Nu mi-a fost greu să-l recunosc pe domnul
Livescu. Am vrut să-l salut, dar căutătura
lui duşm ă noasă m-a fă cut să amuţesc. Era
evident nemulţumit de apariţia mea. M-am
îndepărtat grabnic, cotropit iar de cele mai
chinuitoare întrebări.
Ce căuta oare domnul Livescu într-o colibă distrus ă ? Fusese el sau nu ? Cum de
tr-un
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zăbovise doi ani în D elt ă ? Prietenii lui
un de erau?
A doua zi am intrat în colibă. N-am gă
sit nimic revelator. Un vînt umed clătina
pereţii sfîşiaţi, gata să se năruie. Cizmele
mele se afundaseră în pămîntul moale, mocirlos pe alocuri. Nu remarcam pe nicăieri
vreun culcuş, un semn că cineva s-ar fi
abătut pe aici. Am ieşit. Se lăsa întunericul. Buruieni înalte, scheletice, se scuturau
scoţînd scîncete prelung.i, japşe albăstrii,
mohorîte, se întindeau pe sub rămurişu
rile dezgolite, mirosuri de putreziciune soseau dinspre canalul pustiu. Şi cum contemplam împrejurimile acestea dezolante,
m-a cuprins nu ştiu cum un cumplit sentiment al neputinţei, al nimicniciei. Cineva
parcă se juca cu mine, îmi arăta crîmpeie
de adevăr, mă hărţuta cu iluzii impiedicîndu-mă să cunosc realitatea, să dezleg
enigmele, să-mi astîmpăr cugetul.
Eram
descurajat. Investigiam o seamă de fapte
ce refuzau să se ordoneze, ce rămîneau izolate, suspendate, confuze. Nu cumva ajunsesem un obsedat? Poate că individul din
colibă fusese un trecător rătăcit din calea
lui. Dar uniforma şi chipiul individului, bumbii ruginiţi ş i desperecheaţi nu-mi erau totuşi familiare ?„. Cu mare greutate m-am
scuturnt de meditaţiile acestea incoerente
şi am pornit la drum. Mă hotărîsem să nu
mă mai las prada unor preocupări fără
sens.
Se împrimăvărase bine, recoltarea se apropi'a de sfîrşit. Vegetaţia izbucnea de
pretutindeni, apele dezgheţate oglindeau un
cer adînc, necuprins. Mulţimea ierburilor
acoperi grindurile şi plaurii, se înstăpîni atotputernică. Recoltoarele fură retrase pentru recondiţionări şi reparaţii. Se apropia
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vara, vremea devenise pri e lnică plimbări 
lor şi chiar scăld ătorii.
Plecam zilnic la pescuit cu o lotc ă . Poposeam la r ă sp întia t ă cutelor gîrle unde
rămîneam ceasuri
întregi împresurat de
sălbăt ăc ia firii. Cunoşteam ascunz işuri în
care doar p ăsăril e şi gîzele ave au acces.
Imi desfăşuram uneltele, m ă aşezam lîng ă
ele, pe cîte un ciot de salcie,' m ă l asam în
voia unor senzaţii nemaiîncercate. Ieşeam
din matca timpului, pluteam într-un vis incert, m ă risipeam par.c ă în cele înconjură
toare . Reveneam la vas pe înserate, înseninat l ăuntric, golit de orice fr ămînt ări.
Intr-una din p e r egr inăril e mele am văzut
o siluet ă care luneca ne auzit ă înapoia pă
purişurilor. Mă aflam între canalele Şon
tea ş i P ăp ă dia, pe o platform ă de p ă mînt
proasp ăt înălţată . Silueta s-a oprit p ărînd
a m ă cerceta şi a dispărut dup ă o rarişte.
Am urm ă rit- o. M-am strecurat pîn ă la lotcă şi am vîslit uşor. Ina-intam greoi printre
frunzel e de p e stişoar ă , mă loveam de r ă 
dăcini şi trestii. Gîrla pe care m ă angajasem era îngustă, ş er puitoar e, cu apa mult
sc ăz ut ă . M-am oprit într-un covor de nuferi. Vedeam pe deasupra păm ă tufurilor de
stuf o şapcă, d es luşea m o şapcă de piele.
Am r e uşit s ă m ă apropii, d ar prea tîrziu
- silueta se mistuise ca o nălucire ...
Intr-o seară, înapoindu-mă de la pescuit,
m-am abătut în satul Tatanir. Cunoş tea m
un pescar care a ţinut s ă rămîn în casa lui
peste no apte. Am r ăm as . In casa aceea am
ascultat, clin gura unor localnici, cîteva istorioare în l egăt ur ă cu un personaj misterio s care ar cutreiera b ă l ţ il e şi care căpă
tase deja numele de „piratul".
Nu mai eram în stare s ă suport s itua ţ ia.
M-am decis să iau o atitudine fermă, or i-
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câte ar fi fost consecinţel e e i. Dacă m ă
gîndeam bine, în săş i amintirea domnului
Scarlat mii înd emna către acţiun e . In zilele următoar e le-am cerut tuturor colegilor
mei să fie deosebit de atenţi, să cerceteze
fiecare petic de p ămînt, să semnaleze dac ă
ar fi întîlnit ceva neobişnu it , în măsur ă a
trezi suspiciuni. Le-am arătat pe scurt ce
anume m ă determina să procedez astfel.
Deşi cam neîncrezători, au acceptat. Mă
sura s-a dovedit bună. Dup ă o singură săp
tă m înă am intrat în posesia a două elemente deloc neglijabile: o bucată de veş
mînt cu nasturi din metal şi o bucată de
scîndură ce părea să provină dintr-un etambou. S-au scurs îns ă cîteva luni şi în ciuda unor înverşunat e inve stig aţii nu s-a mai
descoperit altceva.
Sosise toamna. Se pornir ă vînturile şi
ploile, terenul devenise nesigur, mlaştinile
începură să-şi întindă stăpînirea. Din ramuri se desprindeau ultimele frunze, stufărişurile prins eseră o culoare galben-aurie,
cîrduri imens e de p ăsăr i se pregăteau de
plecare.
Coloanele de recoltare îşi schimbaseră de
nenum ărate ori locul îndreptîndu-se cu precădere spre sud. Iarna era · aspră, prielnică lucrului. P ămîntul îngheţa t înlesnea accesul tracto arelor. Se muncea susţinut, zi
ş i noapte, spre a se profita de o vreme atît de favorabilă .
Nopţile, cînd nu viscolea, dezvăluiau peisaje de basm. Sub razele lunii omătul sclipea orbitor, din lacuri izbucneau luciri sticloase, p ă duril e p ăre a u pietrificate, peste
întinderi se înstăpînea o vrajă d eplin ă . Arbori singuratici se profilau încremeniţi sub
un cer de metal, mănunchiurile trestiilor
înţepenite de ger scîrţîiau amarnic, ghiolurile p ă reau pline cu oţel incandescent ...
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Inaintam cu recoltatul peste canalul Sireasa pregătindu-mă s ă iau cu asalt un imens lan de stuf. Lăsas e m mult în urmă
cisternele şi remorcile, contemplam no aptea geroas ă care-mi dezvăluia la fiecare
pas fascinantele ei privelişti. Stinsesem farurile că ci cunoşte am bine locul pe care
doream să-l vă d aşa cum este. O lună mult
înălţată pe cer îşi trimite a razele către
gheaţa canalului, o străpungea luminîndu-i
intens adîncurile. Ajutorul meu se lăsase
şi el furat de farmecul momentului.
Pe neaşteptat e , cînd mă pregăteam să încep recoltarea, pr.i virile mi-au fost atrase
de o lumină tremur ătoare . Ştiam că nimeni
nu s-ar fi aventurat noaptea , pe o asemenea vreme, în aceste pustietăţi. Am apăsat
pe accelerator şi m-am îndreptat fără s ă
ezit către lumină claxonînd puternic, aşa
cum mă înţelesesem cu ceilalţi tractorişti.
Chiar pe malul lacului Sireasa, ascuns ă
de cîteva troiene, am văzut ceva de neînchipuit, dar ceva care trebuia neapărat s ă
existe. Am văzut un crîmpei dintr-o stră
veche nav ă de lemn, o îngr ămădire informă de scînduri şi bîrne . Am oprit maşina,
am coborît iute şi am aprins lanterna. Am
pornit către epavă, c ăci ea era fără îndoial ă . Auzeam în spate r ăsuflarea ajutorului
care v enea precipitat dup ă mine ţinînd în
mînă m1 levier. Am dat năv1ală pe o deschizătură ce slujea drept uş ă şi ne-am oprit înaintea unui spe ctacol uluitor.
Intr-o încăpere semănînd a cabină de
vas, pe o ro gojină ferfeniţită, se ridica un
morman de straie uzate, ce se mişca lent,
abia perceptibil. De sub straiele acele a răz
b ăteau scîncete şi vaiete înăbuşite. Ne-am
apropiat şi .am dat de oparte acoperămîntul.
In faţa no.q.str ă se iviră trei forme incerte
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sugerînd trei trupuri omeneşti. Trupurile
erau însă atît de micşorate încît deveniseră un soi de p ăpuşi. Opai ţul agoniza iar
lanterna mea refuza să funcţion eze . Ne apropiarăm şi mai mult. Desluşeam anevoie
capete de mărimea unui ou, mîini şi picioare de copii. Zbîrcituri de neînchipuit se suprapuneau, acopereau trei chipuri cenuşii ,
învăluite parc ă în păienjenişuri. Am auzit
iar scîncete şi după un scurt răstimp pă
puşile s-au topit, s-au confundat cu mormanul de veşminte ... Asist,a sem, eram convins, la ultimele clipe ale ultimilor supravieţuitori de pe nava
„Crucea Sudului".
Presupuneam că aceştia fuseseră Paolo
Boldi, Gerson şi Nostraparte .
Ne-am rotit privirile. Am remarcat cîteva relicve ale navig aţi ei de odinioară :
crîmpeie zdrenţuite de hărţi, un sextant, o
l unetă, toate îngrămădite i;ie o m.asă grosolan ă , avînd lîngă ea scaune scunde, din
lemn de salcie. De nişte cuie bătute într-un
perete atîrnau trei mantale care, atingîndu-le în tr eacă t, s-au d es tr ămat în fîşii atît
era u de putrede. Am văzut apoi un obiect,
un fel de vas metalic prevăzut cu capac.
Mi-am amintit de pr eţioasa încărcătură a
corăbiei, d e numit ă convenţional „Venus",
şi m-am apropia,t. Am ridicat capacul, am
privit în interior constatînd c ă nu conţin e
mai nimic în afara unui strat de praf cenuşiu ... Insuficiente dovezi care să fi atestat
ex istenţa corăbiei ...
Uneori, în nopţi gero ase, cînd înaintez
cu recoltorul peste lacurile de sticlă, cînd
străbat păduri pietrific ate şi canale de diamant, îmi reamintesc de domnul Scarlat, de
arhiva străveche din care izbutea să extragă poveşti nu întotdeauna mincinoase.
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POARTA

fo urma unui accident suferit pe şantier,
medicii mi-au impus un îndelungat concediu, recomandîndu-mi în acelaşi timp să
călătoresc, să mă odihnesc, să duc un trai
cît mai liniştit departe de orice solicitare
nervoasă. Am fost avertizat chiar că refacerea puterilor mele psihice atîrnă numai
de felul în care-mi voi petrece acest concediu, adică de cum voi şti să evit emoţiile puternice, trăirile intense, orice ar fi
fost în măsură să m ă tulbure l ă untric.
Lipsit de ocupaţi e , m-am simţit prima dată stingher, de prisos şi un simţămîrtt de
culpabilitate mă urmărea pas cu pas atunci
cînd îmi vedeam semenii muncind, eu ră
mînînd în afara oric ă r e i activităţi. Mi-am
propus, în ciuda dorinţelor mele, să respect
prescripţiile medicale şi am spera t într-o
însănătoşire mai grabnică decît o prevedeau psihiatrii. M-am d ăruit astfel plimbă
rilor, lecturii, pescuitului, cu to ate c ă aceste îndeletnicir·i, plăcute altora, nu-mi ofereau sa1tisfeţcţiile aşt eptate. Am călătorit
prin ţară zăbovind prin felurite sanatorii
sau staţi uni de odihnă , m-am căţă rat pe
crestele munţilor, am p ătruns în adîncurile
codrilor, am .l egat ami ciţii efemere cu nenum ăraţ i turişti, am depus to ate sforţările
spre a-mi odihni mintea grav afectată în
urma traumatismului cranian a l cărui vie100

timă fus esem. Apoi m-am înapoiat la Sulina şi m-am adîncit din nou .î n lecturi, reluînd totodată plimbările solitare din băl
ţile din împrejurimi. Am încercat să gust
din frumuseţea peisajelor, am cercetat oarecum flor.a şi fauna ţinutului. De la cinematograf şi de la Casa Culturii eram aproape n elipsit. frecventam uneori restaura'ntul şi bodegile, mă întîlneam acolo cu
numero•a se cunoştinţe, întreţineam cu ele
conversaţii ample pe teme banale. Ajunsesem un soi de pierde - vmă şi convingerea că am devenit netrebuincios cuiva se
întărea înveninîndu- mă. Păream a fi un ins
alungat din mijlocul oamenilor, nutream
crezămîntul că sînt un parazit.
M-am deprins greu cu noua stare de lucruri, dar totuşi m-am deprins. Deşi mă
mai bîntuiau regrete, deşi în mine creştea
cîteodată crîncena dorinţă de a-mi relua
lucrul, m ă obişnuiam treptat cu inactivitatea, cu un trai desfăşurat în temeiul uno1~
etape ce se p reschi mbaseră în adevărate tipicuri. Aveam ore anumite hărăzite vizită
rii prietenilor cu care susţineam taifasuri
ce ajunses eră stereotipe, ceasuri fixe cînd
pătrundeam. în bodegi şi cînd ascultam palavrele marinarilor sau ale pescarilor, momente dinainte stabilite cînd m ă plimbam
pe chei ori cînd îmi îndr eptam paşii către
plajă, acolo unde pustietatea locului nu fă
cea altceva decît că-mi accentua melancolia .
Toamna alungase tur iştii şi ţărmul m ării,
în lumina blîndă a soarelui, se întindea
trist, dezolant. De o parte se d esluş ea digul de piatră care ocrotea fluviul, de alta
se vedea întindere a mohorîtă, năpădită de
arbuşti piperniciţi şi de păpurişuri ale unei lande nesfirşite . Un şir de stîlpi tele-

grafici se prelungea pierzîndu-se în zar e.
Prin văzduhul limpede se roteau necontenit
cîrduri de ciori. In imediata mea apropiere se remarcau nişte v estiare, alături de o
gheretă ce sluj ise în timpul verii vînzării
dulciurilor şi r ăcor itoar elor. Briza b ă tea n eobosită dinspre larg . Un robinet al duşuri
lor, n eîndea juns de închis, l ă sa s ă picure
din el stropi de ap ă ce c ă d ea u ritmic pe o
platform ă de beton. Şi toate acestea, landa
necupr in să , plaja abandonată, orizontul vineţiu al mării, îmi strecurau în suflet un
simţămînt apăsător , copleşitor, greu de îndur_at.
Mă avîntam uneori, pe înserate, printre
a.rbuşti, la întîmplare. Intîlneam mai departe, ca de obicei, b ălţi de apă, smocuri
de p ăpur i ş , mărăcini. Peste împrejurimi
domne a o l inişte adîncă şi valurile care izbeau ţă rmul se auzeau din ce în ce mai
vag. Ajungeam la nişte cazemate risipite
în mijlocul m ărunte lor dune de nisip, cazemate acoperite cu mu şc hi, c e nuşii, deteriorate de vreme . Bălţile prindeau s ă - şi întindă deplina stăpînire, în oglinda lor r ă s
frîngîndu- se cerul violet. Inserarea aducea
cu sine o notă sumbră . Briza se î nt eţe a îndoind ierburile, dinspre dig răzbăteau mugetele sirenelor, frigul şi umezeala sporeau.
Mă înapoiam în cele din urmă către oraş,
rostogoleam prin minte gînduri din cele
ma i sumbre.
Voi fi fost , în cursul peregrin ăr il o r mele,
martorul unor întîmpl ă ri ap arent neînsemnate, dar care mi-au incitat închipuirea împotriva recomandărilor medicale . M -am întîlnit bun ăoa ră într-o dup ă-amiază nor oasă
cu un individ necunoscut care, dup ă cc m-a
privit bănuitor, a dispărut în tufişurile ce
p~pădeau for tificaţiile. Alt ă da tă am auzit

sosind de la v es tiar e o melodie ce părea
fi fost emisă de un aparat cu tranzistori.
M-am apropiat şi mi-am dat seama că mi
s·e năzărise, că · ascultasem şuieratul vîntului prin streşini. Intr-o zi, tot umblînd fără
ţintă pe ţărm , am zări t spre digul cel mare o formă neagră, nedefinită ce înainta c ă
tre mine, dar care a pierit pe neaş tepta te.
Nu sînt temător din fire, nu mă las impresionat de unele aspecte aşa-zis misterioase, nu m-au înspăimîntat decît primejdiile reale. Istoriile cu fantome şi stafii, p oveştile de groază nu au efect asupra mea.
Şi apoi, dacă ţinem seama că sufeream de
o maladie nervoasă, faptele se explicau,
deveneau raţional e, căci ceea ce „ vedeam "
putea fi tot atît de bine rodul fant eziei,
nicidecum o realitate certă, care ar fi că
zut sub raza simţurilor. Pesemne că nu mă
vindecasem îndeajuns, sensibilitatea me a
continuînd să rămîn ă deos ebit de ascuţită.
Seara, în cîte o bodegă, ascultam pe un
pescar bă.trîn . Povestitorul acesta se do vedea extrem de ingenios. El declara că
mult sub nivelul mării , în imediata apropiere a ţăr mului, s-ar afla ceva tainic, imposibil de zugrăvit în cuvin te, ceva care
şi-ar manifesta prezenţa prin zgomote surde, înăbuşite, printr-un clocot al adîncurilor. Acolo se auzean cîteo dat ă melodii ale
unor orchestre nevăzute . Şi tot acolo , în
zile absolut calme, în mod inexplicabil, se
iscau vîrteje de aer care ridicau ambarcaţ iil e în văzduh zdrobindu-le
apoi de
stînci.
Ascullam aces te născoc1n şi zîmbeam .
Uitam pentru o clipă de n ecazurile melc.
Absurditatea istorisirilor era vădită şi încercam să le ară t mesenilor cît ele mult se
înşea l ă . Recurgeam la argumente ştiinţifisă
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slujeam de date şi informaţii de ulPretindeam că doar o aţîţare sufletească vremelnică, hrănită din cine ştie
ce eresuri, îl făcuse să înţeleag ă anapoda
faptele . Tornade şi trombe marine nu se
produceau în ţinuturile acestea, iar vîrtejc
ele aer iscate din senin nu-şi aveau nici un
temei. în meteorologie. Cît despre personaje ce se iveau pe neaşteptate, despre melodii, nu făcea nici măcar să-mi dau osteneala p entru a le combate ... Mă înfierbîn1.am, apelam la explicaţi·i din ce în ce mai
complicate, mă înverşunam împotriva pescarului care mă privea cu o expresie tră
dînd o îndără tnicie de neclintit.
- Şi eu am văzut pe malul mării un
individ cu pelerină şi p ălărie n eagr ă , dar
asta nu m-a îndemnat să cred că m-am întîlnit cu o fantomă, i-am spus într-o doară.
- L-ai văzut pe Arion, mă asigurase unul dintre interlocutori, pe Arion nebunul.
Despre acest Arion auzisem relatări fugare, nesigure . Era, fără îndoială, un vagabond . . . Se mai spunea despre el că ar fi
ţicn it şi că ar locui pe undeva, într-un capăt îndepărtat al oraşului. Un tip inofensiv totuşi, unul dintre aceia care vieţuiesc
în cîte o localitate îndeletnicindu-se cu ocupaţii sporadice, dînd cîte o mînă de aju1.or oricui era dispus să le r ăs plăt ea sc ă
strădania ...
Toamn a se apropia de sfîrşit, vînturile suflau cu furie crescîndă, smulgeau frunzele
pomilor, îngr ă mădeau nori negri deasupra
mării. In ciuda timpului neprielnic, îmi continuam plimbările solitare, paşii mei îndreptîndu-se cu precădere că tr e ştrandul
părăsit şi cMre împrejurimile lui. Inlinderile acoperite cu păpurişuri deveniseră gal-

ce,

mă

timă oră.
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hen-c enuşii,
ochiurile de apă prins eser ă
pojghi[:e subţiri de g hea ( ă , marea se zbuciuma v în ă l ă , năpraznic ă , năpuslinclu- şi talaz urile înspum ate asupra uscatului.
Mai stingher şi mai ab ătut ca oricînd,
nu-mi aflam liniş tea , m ă simţea m din nou
el e p risos, m ă socoteam victima unui destin nemilos care mă silise să stau de p oman ă , să mă plictisesc de moarte.
Umblam de colo-colo, pe nisipul umed, şi tră
iam simţămîntul unei n edes lu şite aştept ări,
m ă cuprindeam de o ne înţ el easă neră bda
r e, de o iritare, ca şi cum m-aş fi aflat în
ajunul unui mare eveniment ce urma să se
producă negreşit. Cercetam întreaga privelişte , o apre ciam în am ănunt , încercam
să d escopăr cauzele n eliniştii care mă ro dea. Ochii mei întîlneau însă aspecte de
mult cunoscute, nu g ă s ea u pe n ic ăieri pricini de îngrijorare sau de temeri. E drept
că la urechi îmi soseau cîteodată sunete
melodioase, ca pornite dintr-o o rgă îndepărtată, dar fap tul se datora poate fir elor
de telegraf care legau stîlpii înşiraţi de-a
curm ez işul landei sau cine ştie cărui curent de aer strecurat prin p ereţi i de scîndură ai vestiarelor.
Am solicitat un n ou consult medical şi
mi s-a adus la cunoştinţă c ă durata concediului meu se va prelungi, vestea aceasta
provocîndu-mi o neagr ă dezn ă d ejd e. Mă
consideram urgisit de-a binelea. Devenisem astfel şi mai nervos, îmi sărea ţandă 
ra din nimica t oată , discuţiile de orice fel
m ă scotea u pur şi simplu din fire. Hotărît
lucru, eram r ău croit şi numai munca trebuia să m ă însănătoşească cu adevărat. M ă
atrăgeau do ar cărţile. Recurgeam deseori
la străvechea bibliotec ă a proprietarului
meu, domnul Vanghele.
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Era un om tăc ut şi extr em de retras acest domn Vangh ele. încă el e la prima
noa s lră întrev edere, a tunci cînd îi solicitasem camera , remarcasem la el un mod reţinut de a se comporta, repulsia faţă de
conversaţ ii. Avea un chip gălbejit şi scofîlcit, purta straie jerpelite, zăbovea mai
tot timpul în dormitorul lui situat la capă
tul opus al apartamentului. 11 vedeam zilnic cum coboar ă treptele scării de lemn
ţinîndu-s e precaut de balustrad ă , purtînd
într-o min ă sticla cu care cump ăr a lapte.
lmi r ăspund ea scurt la salut şi-mi întorcea
repede spatele pentru a evita desigur orice discuţie. Trupul sl ăbănog, împuţinat de
vîrstă, straiel e uzate, expresia îngîndurată ,
posacă, îl f ăce au de- a dreptul nesufer it. DaLorit ă firii lui nesociabile nu întreţinea rel aţ ii cu vecinii, nu legase, dup ă cum se p ă 
re a, nici o prietenie, se m ă rgin ea să schimbe cîteva vorbe cu cite o cunoştinţă atunci
cînd pătrundea în bodega din apropiere
spre a-şi sorbi obişnuitul pahar cu vin. Auzisem c ă ar fi fost cîndva slujbaş la o companie comercial ă , un fel de reprezentant
al unei firm e din occident, cD. din pricini
necunoscute se naturalizase acceptînd să-şi
sfîr şea sc ă zilele aici. .. Mi-a pus la dispoz i ţ ie biblioteca, cu un gest neînsoţit de cuvinte. S-a gîndit pesemne c ă ar fi neomenos s ă -mi interzic ă accesul la cărţi l e care
zăcea u în dou ă rafturi putregD.ite, pe hol.
In acele rafturi nu am găsit însă decît o
ma c ulatur ă
miz e rabil ă,
cărţi ferfe niţite,
roase de şoar e ci, mîncate de insecte, cu
s coa r ţe l e rupte şi fil ele îngăl benite, în par-

te ilizibile. Abund au romane, almanahuri,
de că l ători e , luc rări de popularizare anacronice, o p estriţă şi n ev aloroasă
r ec uz it ă a secolului tr ecut. In mald ăre le de
în se mnări
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hîrţoage

ca re nmple au pîn.1 la re.fll7. eta j e•~
rele sc hil nve nu mn descoperit nimic vrNinic de at en ţie' , de cît d oar izu l sUllut ş i de primant al vremurilor ele odi n ioar ă . Am
d at de revis te ilustrate ş i de m agazine, de
fascicole cu istorii a moroase, de broşuri
privind culturil e zarzav nturilor, de dinnlii
conţinînd îndemnuri morale sau re corn an cl ări cosme ti ce . Un r ă st im p, neavînct încotro, m-am d ărui t acestor r eli cve cu o strun ie pasiune .
Tăcut şi me re u izolat, d omnul V anghclc
n -a comunica t cu mine deloc în nus .1l a
şase luni de cînd i-am în chiria t camern .
Raportu rile noastre erau p oliticoase, n _ sa lutam a lunci cînd ne întîlnea:cn în holul imens şi umed, îi înmlnam chiria la fieca re
s fîrşi t ele lună şi cam a ti t .. .
Intr-o zi m-am bucurat nespus c ăci mi- a
venit în vizi tii. un fost coleq de şc oal<l cu
care lcqasem în ti r::crc tc o strînsă amici\iP.
A sosit ca deleqat al înlt·cDrinclc rii sale, a
zăb ov it o săpt ă mîn u în or ă ş el şi aproape
c ă n-am cunoscut odihna în a ccastii perioad ă . Nu mi-am cruţat p u teril e , l-am purt at pre l utincleni, i-am nr ~it at Lot ce se p oate ar ă ta unui str~iin. Am tăifăsuit pe într C'cu.tc, am scormonit ami n tiri, am t ră it clipe ele încînt are, ele exaltare chiar. Dar plă 
cuta vizită a luat sfîr şi t, prietenul meu trebuind s ă plece.
Mi-am relua t umbl e tul pe uli tc ~; i pc chei ,
am rec ă.z u t în vechea ş i întunecata mea
stare d e spir it. A m hoinăr i t cu barca prin
bălti, am începu t să mă abut din cînd în
cînd p c pl a jă şi s ă contemplu de acolo
tris ta întindere a m ăr ii . Din nou locul acela m ă a t r ăge u inexplicabil, mă întîmpina cu familiaritat e, îmi strecura în suflet
puternic a e moţie a unei aştept ă ri.
1
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într-o dup ă -ami azi.1 siam aşezat pe o duni'i de nisip. Am auzit zgomo t de paşi. Am
întors capul, dc:tr n-am vL1zut nimic în afara bălăriilor cl ă tinate ele briză . Auzeam şi
o r ăsuflar e ritmic5, gîfîitoare, un soi de
scrîşn e t. M -am ridicat, am cuprins cu privirea împrejurimile. Eram singur şi totuşi
auzul nu mă înşela. Simteam că se apro piase cineva de mine. In sfîrşit, p e neaş
teptate, ca din p ă mînt sau din văzduh, îmi
apăru înainte individul întîlnit astă-vară.
Mă cerceta încruntat, f ă r ă pic de bunăvo
inţ ă , dornic să-mi pătrundă străfundurile
sufletului. Obrazul lui prelung, palid, acoperit cu peri roşi e tici, tr emura, pletele
lnngi, căzute abundent p e umeri, i se înfoiaseră în bătaia vîntului, ochii injectaţi,
scufundaţi în orbite, oglindeau o suferinţă
crîncenă, mistuito.are.
Pelerina ponosită,
pălăria cu borurile fe rfeni ţi te, cizmele dis truse, îl arătau ca p e un răufăcător.
- Ce cauţi aici? m-a într ebat cu glas
r ă stit, încărcat de ur ă .
- Mă plimb şi :rµă recr eez, i-am răspuns
cu blîndeţe în speranţa c ă - l v oi atrage într-o discuţie.
- Să-ţi cauţi alte locuri de agrement !
Şi mai ales să te fereşti de cazemate fiindcă ele îmi aparţin ... Te-am prevenit !
Şi porni spre b ăl ăriil e înalte care-l înghiţiră.

Mă năpădi un roi de gînduri contradictorii. Individul, Arion fără îndoială, îmi
vorbise ca un stă pîn, îmi poruncise să nu
mai pun piciorul pe aici. De ce ? Localnicii
pretindeau c ă ar c ăuta o comoară. O gă
sise şi-i era teamă să nu i-o r ăpe ască cineva? Mai era cu putinţ ă să m ă fi înfruntat
f ără nici un motiv, aşa, de dragul luării
unei atitudini ... Dar interdicţia de a vi-

108

zita cazematele îmi stîrni o :1nare curiozitate.
Cazematele, r ă ma se din timpul r ăzbo iu
lui, îmi atrăses e r ă de nenumărate ori atenţia . Erau cîteva jalnice fortificaţii la urma urmei, ni şte cuburi din beton, cu u şi
scunde şi fer ăs truici strimte, în interiorul
cărora îmi aruncasem cîndva ochii fără a
da de ceva interes.a nt în afara grămezilor
de moloz, a paielor, .a unor jurnale mototolite şi a unor urme de foc. De jur împrejurul lor se vedea un p ă mînt răscolit, arbuşti scheletici, binecunoscutul teren mocirlos. Per e ţii acestor rămăşiţe ale războ
iului începuseră să se crape şi s ă se sfărî
me, s ă scoată la iveală armături roase adînc de rugină.
Am plecat spre casă reflectînd la noua
mea păţanie. Mi-am propus să consider incidentul nesemnificativ. In fond, nu aveam
de ce să m ă simt insultat de Arion şi nici
nu trebuia s ă m ă pună pe gînduri scurta
di s cuţi e avută cu el. Toat ă lumea îl socotea lli1 dezechilibrat, iar eu, însumi, avînd
n evoie de odihnă, nu era nimerit să pun
la inim ă o întîmplare atît de obişnuită. Totuşi , împotriva hot ărîrii de a nu acorda
îns emn ă tate incidentului,
am petrecut o
noapte de nesomn, m-.am zvîrcoHt în aş
ternut amintindu-mi necontenit de cel care-mi interzisese cu atîta străşnicie să pă
trund în pretinsul lui domeniu, îndeosebi
în fortificaţii.
In vreme ce m ă luptam cu insomnia, am
surprins o v înzo l ea l ă surdă ce sosea din
odaia proprietarului. Am tras cu urechea.
Domnul Vanghele se agita ca niciodat ă . Ii
auzeam paşii tîrşîiţi, tusea înecăcioasă, gemetele. Mai auz e am pocnete de sertare
trase ori încuiate, bufnituri de cărţi pr ăvă 109

iHe pe podele, foşn et de htrtli. Vî nzo leala
s-a repeta t în no p ~ il e mm 5 tom e împie di cîndu-m iî s ~i. a~ i p esc m ăca r. Faplul că cineva suferă î.napoia unui p erete d esp ărţi
to r nu te poate l ăs a indiferent, aşa c ă
m- am decis să intervin. 1n ciuda ţinute i
sale distante , a saluturilor glaciale şi dispreţuitoare cu care m ă întîmpina de fiec are dat ă , i-am b ă tu t în uş i'i .
Astăzi , dup ă atîta vreme, impre siile melc ele atunci s-au păstrat intacte. Sînt în
stare s ă r eproduc înt ocmai fiecar e clip ă ,
fiecare detaliu al acelor întîmp l ăr i. Deseori
am înclina t să cred că talul s-a datorat unei intense tră iri person a le, că maladia nerv oas ă mi-a alterat percep ţ. iile făcîndu -mă să
răs t ă lm ăce sc realitatea . Faptele îns ă nu pot
fi contrazise. Le-am confruntat cu relat ă 
rUe localnicilor pc care i-am viz itat dup ă
ce tr ec u seră muHi ani de la strămutar ea
mea clin or ăşe l.
L-am qăs it p e domnul va·nghele plimbîndu-se prin odaie. P ătrund eam pentru prima dat ă acolo şi am r ă m as descumpăni t
înaintea ne num ăr,a telor hîrbmi de mobilier
în gr ă mădite dezo rdonat pretutindeni. Am
văzu t lucruri v echi, putrede, g ăunoase , care aparţinuser ă altei lumi, car e alcătui s eri:i
universul cărţ ilor d in hol, amb i anţa obiş 
nuită a v i eţii de odinio ară : dul apuri preţ ios sculptate, un şifoni er cu oglinzi ovale , un pat cu baldachin. Pe o c omo dă dambla git ă se ve dea un sfeşni c, soba de tc:-c1c otă avea cahlele minuţios mode late cla r
distrus e, deasupra mesei cobora o l am pă
agăţ at ă în lanţuri, cu aba tjur ele măt ase
s li noasă, cu cristalele ciobite .
Domnul Vanghele m-a poftit s ă m ă aş ez
pe o canape a cu învelitoarea destrămată
ş i calm, s t ăpîn pe sine, mi- a adus la cu110

noştinţă că-şi aştea ptă sfîrş i tul. 111 g'lasul
lui nu se d es luşea nici spaima , nici măcar
în~Jrijor a r ea. Şi cum se sprij.inise cu spatele de sobă, privind undeva în go l, l ăs a impresia c ă participă la o conversaţie oarecare, lip sită de prea mare importanţă. Curînd mi-am dat seama că e foarte palid.
Tenul lui zbîrcit avea nuanţe verzui, cearcănele de sub ochi i se acc entuaseră, băr
bia îi tremura puternic .
- Am aşte ptat prea mult, spuse el aţin
tind asupr~ mea o p rivire inexp r e siv ă . Am
fost poate indus în eroare de falsele apar e nţe care abundă la tot pasul, am fost orbit poate de propriile mele aspiraţii. De
aproape treizeci de ani vieţuiesc aici în
singurătat e , număr ceasurile, zilele, s ă pt ă 
mînile, aceste intervale de timp ridicole
faţă de veşnicia în care ne aflăm suspendaţi. Nu mai sînt capabil să rezist, simt că
m-au păr ~'t sit puterile, c ă din mine se scurge ultima picătură d e vlag ă .
Sunau ca m melodramatic de st ă inuirile aceste a. Deşi mult schimbat la faţ ă , domnul Vanghele nu arăta ca un om ajuns în
pragul morţii.
- Dar ce aţi aşteptat? am întrebat pentru a înlesni desf ăş urarea discuţiei.
- Marinarul ! Marinarul acela tînăr, frumos,, care mi-a făgăduit c ă se va reîntoarce
spre a-mi arăta calea„.
Mi-am adus aminte imediat de o istorie
care circula prin oraş în l egătură cu un marinar care chipurile ar fi poposit aici făcîn 
du-se cunoscut prin chefurile lui s tra şnic e ,
dar şi prin incredibilele sale afirmaţii cu
privire la un anume loc pe care-l căuta ,
loc ce păr ea s ă reprezinte frontiera dintre
material şi imaterial, un fel de zonă intermediară. Istoria îmi fus ese pr ezentată de
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un bătrîn cu care m ă întreţineam uneori.
Acum o auzea m clin nou, clar ma i amănun
ţ il 5 , expusi:l cu înWicurarn, cu crodin!a nezdruncina t ă a omului care o adop tase ca
pe un adev ăr supr em, ca pe îns ă şi raţiunea
v ictii sale .
- Nimeni n-a acordat atenţie spuselor
acelui tî năr, zise domnul Vanghele, t oţi
s-au amuzat pe socoteala lor. Eu, numai
eu, care l-am găz duit, am şt iut că e o fiinţă
i eşită clin comun, o fiinţ i:i a cunoaşterii.
Am ascultat apoi ceva în genul povestirilor de groază clin alte vremuri. Domnul
Vanghele mi-a des cris amănunţit tînărul marinar c·are s-a ivit în viaţa lui cam prin anul
1934. Misteriosul personaj i-a insuflat proprietarului meu convingerea că ar exista
pe undeva, în acest ţinu t, un loc denumit
Poarta Universului, loc în care toate contradicţiile, opo z i ţi il e , dualit ăţile, polarităţ ile
ar fi fost d es fiin ţa te.

Era stînjenitor s ă constaţi cum poate miritea omenească să se îndepărteze de la fă
gaşurile ei fir eş ti. Domnul Vanghele bătea
cîmpii. P ărăs i se ţinuta lui di s tantă şi dispreţuitoare, se însufleţise, ar ă ta ca un copil care-şi dori.se dintotdeauna lucruri minunate dar imposibil ele precizat.
L-am părăsit în zor i cu s im ţă mîntul că se
scrînti.se ş i moartea lui, intervenită la scurt
timp dup ă aceea, nu m-a mai surprins. Era
într -ad evăr b ă trîn, m1m ~l. ra nou ăze ci de ani,
şi singur ă tatea îi risipise pesemne dreapta
judecat ă. A urmat înmormîntarea organiza t ă ele prim ăr i e . La ea au luat parte cîţiva
vecini, apoi to tul a reintrat în normal.
Suportam din ce în ce mai greu inactivitate a. Sosise iarna, eram silit să rămîn zile
de-a rîndul în cas ă . I eşea m rareori şi fără
nici un chef. Intram la cinema tograf, mă
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plimbam pc s lr ăzi, sufeream. Lipsit de evenimen te, traiul meu dev enise o adevărată
osîndă. Mă aflam ca într-o captivitate, fă 
uream planuri vagi de plecare din acest or ă 
şel de care nu m ă mai lega nimic.
In tr -o noapte m ă luptam, ca de obicei,
cu insomnia, cu gîndurile care-mi torturau
mintea. Tocmai îmi aprinsesem o ţigar ă .
Stam p e pat, în capul oa selor şi-mi blestemam boala, cînd am auz it zgomot de paşi
ce urcau scara. Am r ă ma s în aşteptare , neclintit. Un vizitator la ora asta? Şi pentru
cine? O mînă a prins să cioc ăne ască la
intrnrca fostului meu proprietar, o mîn ă
grea, fermă . Nu-mi venea să cred . După cîteva momente care au dăinuit cît o eternitate, o uş ă a prins să- şi scîrţîie jalnic
balamalele. Am ţîşnit din a ş ternut, mi-am
pus pardesiul pe umeri ş i am străbătut iute
holul intrînd în odaia domnului Vanghele,
acolo unde cineva răsucise comutatorul.
- A murit, era ele aşteptat, m-a întîmpina t glasul unui tîn ă r înalt, zvelt, care se
aşezase pe canape a şi care la lumina b ecului nu arăta să fi numărat mai mult de
dou ă zeci de ani.
Ave a tr ă s ături delicate, frumoase chiar.
Un p ă r lung, blond, ce băt e a în auriu, îi
încad ra chipul de o simetrie desăvîrşită .
Purta slraie simple, mariniir eş ti, f ăce a gesturi largi, degajate. Vorbise în engleză , limb ii pe care o deprinsesem în cursul convalesce ntei mele.
- P ă cat, r eluă el. Aveam un mesaj . Dar
a şa se întîmplă de fi ecare dat ă cîncl mesajul e importal'Jt - nu soseş t e la timp.
Indicase un plic aşe za t pc mas ii, riimtnînd o vrem îngîndurnt. Se ri.dic ă apoi,
făcu cîţiva paşi, cercetă crilic interiorul.
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Se îndreptă în sfîrşit către uş ă cu intenţia
de a se retrage.
- Cine eşti ? am strigat dînd să-i tai
calea.
- Uşurel, amice! mi-a zimbit el. Il cău
tam doar pe domnul Vanghele, deşi presimţisem că a murit. Dac ă domnul Vanghele
nu există, nici prezenţa mea nu-ş i are rostul aici. Fii bun şi las ă - mă să trec !
Işi aduse însă aminte de plic şi se răsuci
pe călcîie apropiindu-se de masă . Scoase
dintr-un buzunar o cutie cu chibrituri, scă
pără un băţ, aprinse plicul la un colţ şi - l
aruncă în sobă. Trecu apoi pe dinaintea
mea, surise iron ic, i eş i nepăsător şi coborî
fără grabă treptele scării. M-am năpustit
asupra sobei ş i am izbutit să salvez aproape
în întregime scrisoarea.
A m tradus astfe l textul hărăzit dispariţiei cu migal ă şi răbdare căci dispuneam de
timp berechet. Doar cHeva porţiuni mărgi
naşe fus ese r ă devora te de flăc ări , dar ele
mi s-au p ărut a fi uşor de reconstituit. Cuvi ntele li ps ă le-am dedus din conţinutul şi
sensul frazelor, aşa că am ajuns în posesia
unui document complet, neîndoielnic.
„Iubite prietene, glăsuia epistola, n-am
r euşit să vin la întîlnire, alte ·t reburi urgente so l icitînclu- mă. Pre supun că m-ai aşteptat
ş i că în clipe de cumpănă te-ai hotărît să
renunţi la mine . Mai presupun că t e-ai fră
mîntat amarnic ş i că m-ai urît ele moarte clin
pricina dis cuţi ei noastre ele acum trei decenii, discuţi e care a fost d ec isivă pentru
destinul dumitale. Incet, încet însă, ţi -ai
schimbat modul de viaţă, sînt sigur, ai devenit un om retras, ai renunţat la plăcerile
comune, încleobşle rîvnite de muritori. Aşa
se întîmpltl cu cei care m ă aşteaptă - clobînctesc alte dep rinderi, duc un trai lipsit
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de bucurii , se hrănesc cu mari sp era n~c,
pierd din vedere n evoile ime diate, acaparatoare.„ Poarta Universului ex ist ă , fii con-,
vins,. ş i întreve derea noastr ă s-a produs cu
adevărat în seara aceea de iulie a anului
1934. Sînt mîhnit că ţi-ai creat iluzii şi că
m-ai aşteptat f ără a întreprinde o cercetare în împrejurimile oraşului. După m ăsu
rătorile şi calculele mele, potrivit str ăve 
chilor tradiţii, în temeiul studiilor aprofundate, al investigaţiilor pe care le-am tot întreprins, Poarta cea mare se afl ă chiar în
apropierea dumitale . Ţi-am zugrăvit doar
semnele dup ă care poate fi d es coperit ă , precum şi simţămîntul pe care-l încerci atunci
cînd te apropii de ea. Intrarea în atemporal
şi în aspaţial, dep ăş ir e a tuturor condiţionă
rilo r categoriale, trecerea dincolo de ex istentă şi de nonex iste nţă nu e un fapt oarecare, prudenţa fiind absolut tr ebuincioas ă
într -o asemenea iniţi ati vă. Ţi - aş îndruma
paşii către ţărmul m ării, acolo unde se întinde o l an d ă, dar mi-e t ea m ă să nu greşesc.
Aş regreta nespus d acă scrisoarea mea nu
ţi- ar parveni.. . Voi reveni negreş it, dar peste
încă alţi treizeci de ani. Al dumitale, Johnson."
Am rumegat mult ă vreme acest text bizar, m-am pomenit captivat la culme de
el. Nu-mi găseam astî mp ărul , tr ăi am par că
o iluminare l ăuntrică , m ă aflam pa rcă în
ajunul unei capitale descoperiri. Incercam
să m ă st ăp înesc, să pun frîu închipuirii care
se d ezl ănţu ise pl ăs muind nă luciri inadmisibile . Şi pe m ăsură ce m ă zvîrcoleam încercînd bucurii ne aş tep tat e, str ă b ătut de nă
dejdi, împins c ătre culmi fără nume, îmi
dă d eam seama cu sînt în primejdie de a
înnebuni de-a binelea.
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„I ală aşadar. îmi spuneam, cum voi limpezi un mare mister, cum voi face o epocală
descop erire ! "
Dar odată cu rev~rsatul zorilor exaltarea mea se stinse lăsînd locul unei grele
amărăciuni. Imi recăpătasem luciditatea care
mă povăţuia să c1ntăresc cu băgare de seamă faptele. Şubreda sănătate nu-mi îngăduia
să mă angajez în cine ştie ce aventură .
O emoţie puternică putea să-mi fie fatală.
Dacă m ă încredeam în spusele domnului
Vanghele şi în textul epistolei, riscam să
sufăr un şoc de pe urma căruia nu mi-aş
mai fi revenit niciodată. Trebuia să îndepărtez din minte asemenea preocupări chiar
dacă atitudinea mea se dovedea plină de
laşitate. Aşteptam să plec definitiv din localitate şi se impunea să m ă cruţ pentru
ultima oară .
A doua zi se d ezlănţuise o furtună care
alungase trecătorii de pe străzi. Fluviul se
zbuciuma cumplit, năpăd ea la răstimpuri
cheiurile, copacii îşi îndoiau trunchiurile,
ambarcaţiile se sălt au nebuneşte smucindu-se din parîme. Vremea nu m-a împiedicat să m ă îndrept către mare. Şti am c ă nu
o voi revedea mult timp şi de aceea am
înfruntat năpraznicu l vînt care sufla peste
landă m ăturînd totul în cale. Marea se preschimbase într-o fiară furioasă, îşi arunca
talazurile peste ţărm laolalt ă cu o mulţim e
ele plante scoa se din aclîncurile ei hril.păreţe.
Cerul p ă rea c ă se unise cu ea întru nimicirea uscatului. Vîrtejuri de nisip purtate
de vijelie îmi loveau ustur ă tor obrajii. Inaintam încovoiat, cl e pă:;i sc m ştrandul şi m ă
ap ropia m de cazemate cî~1d inainle imi apă
ru Arion.

Mă opri să lnai fac un -pas şi mă pnv1
încruntat. Mă apu c ă de rev r ele paltonu lui.
ş i mă zgîHîi puternic.
- Pleacă ! răcni e l schimonosit. Pleacă
sau„. N-ai ce căuta aici...
M-am retras înapoin du-m ă în oraş prin
norii de praf şi vacarmul furtunii„.
Acum, dup ă alHia ani scurşi, clipele petrecute aici poart ă în e le un farmec tulburător, îmi m ai dau de gîncl it prin ciudata
lor înl ănţuire .
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Fuseseră nevoiţi să r ecurgă la camera de
oaspeţi a Primăriei. Dunărea era blocată de
sloiuri, vizibilitatea se micşorase mult, nu
se putea naviga făr ă riscuri. Crivăţul bătea

cu puteri crescînde, arunca peste întinderile îngheţate valuri nesfîrşite de zăpadă.
Vremea se înrăutăţea simţitor şi către seară viforul deveni năprasnic, îndepărtînd ultima speranţă de plecare spre Tulcea. In
cenuşiul înserării satul era de nerecunoscut
sub troienele îngrămădite pînă la streşinile
caselor. Păr ăsiră aşadar vasul şi debarcaderul, înaintară anevoie printre nămeţii uriaşi, reuşiră să ajung ă într-un tîrziu la Primărie unde se bucurară de ospitalitatea cuvenită. Erau trei la num ăr : el, inginerul
Vişan, căpitanul vasului, Serghei, şi mecanicul, Apostol. Sosir ă istoviţi, cu răsuflarea
tă iată de efort, cu chipurile aproape îngheţate. Năvăliră în hol, apoi, sub îndrumarea paznicului, ajunseră în camera de
primire propriu-zis ă , o încăpere plină cu
paturi de fier, cu o sobă în care ardea un
foc înviorător. Se descotorosiră de şube şi
căciuli, rămăseseră un răstimp tăcuţi pentru a-şi mai veni în fire.
Paznicul, un h ătrîn uscat şi cocîrjat, cu
faţa pămîntie şi glasul hîrîit, nu înceta să
se agite prin odaie, s ă alerge ele colo-colo
făr ă nici un rost, s ă rostească aprecieri asu118

p1'a timpulu1, s~ se bucure p arch de vltotSe tot minun a de tăr i a ei, pomenea
de al te vifo rni! e asem ă n il to are , da r eviden t
mai slabe dec ît a ceasta care urma s ă mutur e totul în calea ei. ! ş i fr îngea mîinile,
se strecur a mereu printre paturi, d ă d ea
ocol sobe i d e s c he indu - şi sau înc h e ind u- ş i
cojocul peticit. V reme a urît ă de afar ă era
un semn pe care tot înce rca s ă-l t ă lm ă c e a s 
c ă , o prev e stire de r ău, începutul unei m ari
nenoro ciri ce trebuia s ă se ab a t ă asup ra
tuturor.
Camera era spaţioasă, curat ă , cu p e r eţii
proasp ă t spoiţi. De plafon atîrna un bec
care lumina puternic a lb e aţa a ş t ernuturilor ,
podele le de scîndur ă bine sp ă lat e , o ma să
ş i cîteva scall.!I1e risipite prin colţuri. Atmosfera aminte a de o infirmerie rural ă , de
un mic disp ensar. Pe mas ă se afla un reg is tru şi o cutie de t able , pe prichiciurile
fer estrelor se remarcau ghivece cu flori.
Pe peretele de lîng ă u şă atîrna o instruc\.iune decolorat ă sub care şe dea l ădiţa plină
de buşt eni. Soba continua s ă împr ă şti e c ăl
dură, noii sosiţi întinzîncl mîinile cătr e ea.
- Ei, acum s ă vă tre c în catastif! zise
paznicul. S ă ştim cine sînt eţi şi ele ce a ţ i
venit aici. Da, a ţi venit aici din pricina
viforului, numai c ă datori•a mea este s ă
scriu cu cine am de-a fac e ! S ă începem !
Aşe za t la ma să , moşneagul deschise registrul şi cu mare trud ă , sforţîndu-s e amarnic, izbuti s ă înscrie numele lui Vişan, al
lui Serghei şi al lui Apostol. Dup ă ce încheie op eraţiun e a, îşi fr e c ă mîinile, făcu
alte observa ţii asupra timpului, lans ă clin
nou cîteva sumbre profeţii. Işi reaminti de
îndatoririle lui şi le ceru oaspeţilor s ă se
simt ă bine , s ă se culce clacă vor. R ămase
o clip ă gînditor, pretins e apoi c ă ar ave a
niţă .
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în tr-o cameră a l ătur ată ceva de mîncare şi
chiar băutură, aşa încît s-ar fi putut înjgheba o cină dac ă nu bogată cel puţin binevenită.

- Pe mine m ă cheam.J. Toader, zise e l.
Am fost vătăşel, dup ă aceea om de serviciu,
acum sînt paznic. Suf ăr de un beteşug,
am a dică lumbaqo, nu pot munci ca alţii.
Sâ m ă i er taţi dac ă v-am întrebat cine sînt eţi. Pe aici trec mul ţi oameni, unii tare
c iuda ţi. De unde să-i ştiu eu pe toţi? Da
mai tr ec şi feluriţi nebuni, b eţivani sau şi
mai r ău, aşa că tr ebuia să vă întreb.„ Uite,
ă l de doarme acolo , un zidar de la e cl uză,
a venit beat şi s-a culcat fără s ă -l trec în
catastif. 11 cunosc, îl cheamă Ciurea, dar
de ce să nu răspund ă la î ntr ebăr ile mele,
de ce să nu-l trec în catastif ca pe oricare
altul, cu forme-n regul ă ?
Noii sosiţi priviră c ă tr e un pat din capătul şirului, văzură o formă n e l ămurit ă, întinsă şi învelită cu cîteva p ături. Se auzea
o răsuflare ritmic ă , semn că omul dormea
dus. Re marcar ă în scurt ă vreme cum forma
începe să se mişte şi cum de sub mormanul
de p ături se iv e şte numitul Ciurea care
bolborosi ceva împotriva zgomotului care-l
împiedica s ă se odihneasc ă . Vorbi un r ăs 
timp, se aşez ă pe marginea patului, îi privi
pe oaspeţi cu nemulţumire . Avea o faţă
alungită, osoasă, num ăra cam patruzeci de
ani. Intinse mîna şi scoase de undeva o
sticlă din care sorbi preo cupat.
- E sîmbătă, am dreptul! zise el şt er
gîndu - şi gura cu dosul palmei.
- D acă e sîmb ătă , de ce nu te-ai dus
acasă sau de ce nu ai rămas în dormitorul
şantierului? îl d ă sc ă li Toader.
- Treaba mea ! zise celălalt nepăsător.
Este asta o cameră de oaspeţi? Este. Sînt
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şi eu un oaspete? Sint ! A tun ci„. şi mai
bău o dat ă zdravăn din sticl ă .
Viscolul se dezl ănţuise din toate puterile, se n ăpustea sălbatic asupra ferestrelor, chiuia nebun, a lerga fără istov prin
noapte. Geamurile cl ă nţ ănea u, streşinile urlau, cîte un curent de aer răzbătea răcorind
pentru o clip ă încăperea . Se auzeau laolalt ă
zgomote, un soi de bufnituri, de l ătrături
prelungi, p ă rîndu- se că cineva ar alerga pe
l îng ă ferestre, cineva dornic să intre în
casă spre .a se adăposti.
Vişan începu să se preg ăt eas că de cul-

care. I ş i f ăc u aştemutul, îşi scoase haina
se descă lţă. Era un b ăr bat tînăr, blond,
cu priviri senine, lucra ca inginer într-o
întreprindere de c onstrucţii, nu p ăre a s ă
fie mîhnit că înn opte ază aici. Căpitanul v asului se f ă cu şi e l lej er, de scotorosindu-şi
trupul vînjos de un pulover. !şi mîngîie
apoi mustaţa, clipi din ochii acoperiţi de
sprîncene stufoase , l ăs ă impresia că nu e
dornic de somn d e ocamdat ă . Mecanicul
Apostol rămase î mbr ăc at, ţinînd palmele îndreptate către sob ă. Era un b ă i e ţandru roş
covan, cu f aţa încruntată, cu trupul scund,
cam firav, nu părea încî nta t de acest popas
şi

neprevăzut.

Intre timp, paznicul aduse o

bucat ă

de

brînză, o pîine mare ş i dou ă sticle cu vin.
Aş e z ă t oate acestea pe mas ă şi le făcu
semn oasp eţ ilor să se apropie. Nimeni nu
avea î nsă chef de mînca re sau de b ă utur ă,

pe paturi.
- Und e-i topometrul ? întrebă brusc Ciurea . Unde-i v r ăjitorul ?
Oasp eţ ii schi mb ară priviri între ei căci
qlasul conţ in e a un accent de vr ă jm ă şi e ca
ş i cum pomenitul top ometru i-ar fi făcut
un n ecaz.

rămăs ese r ă neclintiţi

C-da 56\G ccc..1.: 5
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mă răfu iesc eu cu netrebnicul ăsta. !
el sorbind iar din sticlă„. E un om
de nimic.„ nici slujbă n-are, iar cînd e
vorba de minciuni, ţi le toarnă cu nemiluita.
- Naiba să-l ia! făcu şi paznicul furi os.
Dac ă mai vine pe la Primărie, îl alung !
- Vine, n-avea grijă! Şi-a lăsat comedia aici ! N-o vezi ! Iat-o cum şade în colţ !
Hai s-o cercetăm !
Paznicul îşi făcu cruce reluîndu-şi mai
agitat plimbarea prin cameru. Se vedea că
e tulburat. Umbla iute printre paturi, îşi
pipă:ia obrajii uscaţi, se lăsa pradă unei
nervozit ăţi crescînde. Se opri brusc, săltă
capacul lădiţei cu lemne, aruncă în foc doi
buşteni, trînti uşiţa, porni iar în cursa lui
bezmetic ă, inexplicabilă. Răbufnirile vîntului aminteau acum de uragane, întreaga
casă p ărea că se clatină sub loviiturile lor.
Urletele deveniseră năucitoare, geamurile
păreau că nu vor mai rezista rafalelor„ .
Şi dintr-o dată, în vreme ce tăifăsuiau , se
făcu întuneric. Se produsese desigur o ~va
rie la reţeaua electri că, fapt care-l îndemnă
pe bătr.înul Toader să caute o lampă cu
petrol. O găsi în sfîrşit şi o aprinse. De
data aceasta încăperea, mult mai întunecoasă, deveni întrucîtva inospitalieră.
Vişan vru să afle, din plictiseală, cîteva
amănunte în leg ătură cu topometrul şi cu
obiectul ce se afla într-un colt. Ceru lămu 
riri zidarului, dar acesta, ameţit, clătină din
cap în semn de împotrivire. Toader, ocupat
î nc ă cu lampa care nu prea funcţiona , se
uit ă la Ciurea cu reproş, oferindu-se apoi
să arate chiar el, cu deplină competenţă,
cine era în fond topometrul. Era, după temeinica lui opinie„ un om primejdios, de
care trebuia să se fer.ească oricine, un om
care se ocupa cu îndeletniciri necurate, un

- 'Tot

anunţă
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vagabond care sosea uneori pe aici şi-l
de moarte. Nu-l alungase niciodată
fiindu-i milă de el căci suferea mereu de
foame şi nu avea unde să se adăpostească.
Nu mai dăduse pe la Prim ărie de două
săptămîni, rătăcea prin cine ştie ce coclauri
împreună cu sminteala lui periculoasă. !şi
propusese să anunţe miliţia de cum ar fi
apărut, spre a salv.a consătenii de un om
fără îndoială rău, unul care avea poate puterile necuratului în mîinile lui.
- Mai bine să crape! fu de părere Ciurea. Şi pe mine m-a înfricoşat nebunul.
M -am întîlnit cu el pe digul Caţavaia, unde
mi-a dat să privesc pr.in aparat. Ei, să ştiţi
că am tras o spaimă cum n -am mai tras
vreodată . Ce-am v ă zut atunci nu era lucru
firesc, ci o treab ă drăceasc ă 1
Vişan se arăt ă interesat. Il cam cuprinsese somnul dar istoria cu topometrul îl atră
gea. Vru s ă pună cîteva întrebări, dar se
r ăzgîndi, hot ărît să adopte o ţinută prudentă
pentru a afla cît mai multe. T ă cu , ascultă
In continuare sporovăiala beţivanului care
pretindea că privind printr-un aparat optic,
după cum se părea, văzuse ceva neobişnuit,
ceva greu de înfăţişat, nici el nu era în stare
să lămurească cumva cele întîmplate„. Se
ameţise zdravăn, bătea pesemne cîmpii, îşi
pierduse cu totul coerenţa„. Toader îi pofti
din nou la masă şi o înconjurar ă cu toţii
în afara lui Ciurea .
Brînz.a era gustoasă, cam tare totuşi, vinul mul ţumitor. Mîncară şi băură în tăcere,
ascultară urletele de afară, trosnetele din
sobă. Se aflau parcă îndepărtaţi de lume,
la marginile ei, într-urr ţinut al exp lorărilor,
plin de surprize şi ele n eprevăz ut. Lumina
palidă a lămpii acorda chipurilor o asprime
întunecată. Mişcările lor erau acum domoaînfricoşa
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le, exprimau parcă oboseala unor pionieri
ce se înapoiaseră după o anevoioasă şi riscantă expediţie. Meleagurile înconjurătoare
păr.eau s ă fie sălbatice, să necesite eforturi
spre . a fi cunoscute, iar tabăr'a statornicită
tempor.a r aici .constituia o bază hărăzit ă
cercetărilor „.

Ci urea gemu din adlncuri, se săltă din
pat şi se apropie de masă. Buhăit şi nemulţumit, apucă primul pahar mai la îndemînă,
turnă în el vin şi bău scoţIDd alt geamăt.
La pîine şi la brînză privi în silă.
- Am auzit şi eu cîte ceva despre topometrul ăsta, zise căpitanul Serghei. L-am
avut pasager pe vas, anul trecut. Arăta rău
de tot, suferea parcă de foame, semăna a
vagabond. Iţi aminteşti, Apostol?
Apostol dădu din eap în semn de încuviinţare. Adăugă apoi că topometrul nu-i
inspirase nici lui o prea mare încredere în
ce priveşte echilibrul minţii. Il văzuse rîzînd singur, fără rost, vorbind aiurea, gesticulînd violent, toate · astea în vreme ce
înaintau cu vasul către Matiţa.
Mulţumiră paznicului şi părăsiră masa.
Işi aprinseră ţigări, căpitanul şi mecanicul
se lungiră pe pa·t uri, Ciurea de asemenea.
Nu se făcuse prea tîrziu, îşi puteau permite
să tăifăsuiască în continuare, mai ales că
vinul începuse s ă fie plăcut, iar bătrînul
Toader mai guraliv, g.ata să acapareze întreaga discuţie cu glasul lui dogit, horcăi
tor„. Vorbea din nou despre necazurile sale,
despre beteşuguril e vîrstei, se plîngea ·de
bătrîneţe şi profetiza întruna dezastre cumplite ce urmau să se abată asupra ţinutului
datorită furtunii... Dar gîndurile tuturora se
îndrep~au pesemne cMre topometru şi către
aparatul din colţ.
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Vişan examinase de la distan ţă aparatul,
nu văzuse n imic neob işnuit în e l. Era un
teodolit ca oricare altul, cel pu ţin dup ă acoperămîntul metalic semănînd a ghiulea. Fusese scos din cutia de lemn ce se afla
alături, arăta ca un aparat de măsurători
oarecare, nu pricinuia nici cea mai uşoar ă
nelinişte. Ce-'a r fi avut oare extraordinar
în el acest banal teodolit, de ce i se atr ibuiau propriet ăţi atît de ciudate ? „ . Văzu
în apropiere.a cutiei un tripied şi o miră,
amîndouă cam uzate, îşi aminti că şi el
făcuse cîndva măsurători topometrice, c ă
alcătuise hărţi ale unor întinse ţinuturi. Dar
asta se petrecuse de mult, cînd înc ă nu îmbrăţişase profesiunea de acum ş i cînd socotise că va fac e din topometrie o statorni c ă ocupaţie„. Cunoştea deci în a mănunt
alcătuirea aparatului, ştia să-l mînuie şi
să-l folos ească , astfel încît spusele bătrînu
lui Toader şi ale lui Ciurea nu-l impresionară, dimpo trivă, îi stîrniră întrucîtva hazul. Iar individul, topometrul ad ică , trebuie c ă era un excentric şi nimic mai mult,
un excentric care înflăcărase imaginaţia
oamenilor simpli din partea locului... Se
ridică de pe scaun şi ajungînd la aparat, îl
s ăltă şi-l aşeză pe masă.
- Nu, s ă nu faci asta ! răcn i Toader
întinzînd mîinile ca pentru apărar e . Nu
vre au să intru în belea !
Se auzir ă şi protestele vehemente ale lui
Ciurea, care l ansă un avertisment înfricoşeto r la adresa tuiturora.
Vişan se văz u silirt să asculte de opinia
lor şi să-şi întrerupă operaţia căci tocmai
se pregătise să îndepărte ze acoperămîntul
ocrotitor şi să privească îndeaproape un
apariat ce- şi cîştigase un am de ciudat renume.

-

Dar de ce nu v ine totuşi vrăjitoru l?
Ciurea.
Drept răspuns, se auziră bătăi violente
în uşa intr ării în Primărie. Toade r se repezi
s ă deschid ă şi în scur<tă vreme dup ă ce
străbătu holul, în odaie năvăli un b ărbat
înalt, usca t, înfrigurat, care zîmbe a schimonosindu-şi oribil obrazul. Avea tr ă s ături aspre, ascuţite , un nas lung, o b ărbie mică,
pomeţii mult ie şiţi. Purta un palton negru,
jerpelit, pălărie, înfăţişarea lui fiind astfel
cu totul anapoda pentru ambianţă şi pentru
anotimp. Cine l-ar fi întîlnit printre nămeţi
s-ar fi speriat desigur ca de o arătare.
Părea descins dintr-o altă epoc ă , s emăna
cu personajele începutului de secol, p ă stra
în gesturi şi chiar în timbrul glasului ceva
enigmatk, greu de surprins totuşi... Işi scoase paltonul, r ămase într-tm costum tot de
culoare neagră, la dou ă rînduri, avînd sub
el o vestă la deschiză tura căreia se remarca
o cravată cu nod mare. Se l ăs ase o tăcere
grea, toate privirile se a ţintis eră asupra lui,
căci se oprise în mijlocul încăperii, lîngă
soba fierbinte pe care n-o b ă ga totu ş i în
într ebă

se am ă „.

- Eu sînt topometrul ! se rec omandă el.
Topometrul Vlădescu, dacă nu aveţi nimic
împotrivă.„ Sper s ă -mi daţi un pahar cu
vin!
Moş Toader îi întinse paharul din care
individul sorbi cu delicateţe .
Vişan se uita la noul venit şi încerca o
senz aţie deosebită . 11 văzus e parc ă undeva,
îl întîlnise, dar nu reuşea să precizeze unde.
Işi răscoli la iuţe al ă memoria, se sforţă
aproape dureros să - şi amintească unde şi
cum îl cunoscuse pe individ. Nu reuşi ! Continua între timp s ă-l examineze în~ordat,
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nu dorea s ă trag ă o concluzie pripită din
ceea ce vedea.
- Ce mai faceţi? zise brusc Vlădescu
venind către el cu mîna întinsă. Nu vă mai
amintiţ:i de mine? Am fost doar colegi, dar
scurtă durată„.

Vişan tres ă ri şi în mintea lui se făcu lumină. Da, nu înc ă p ea îndoială, îl cunoscuse

pe vremea primelor sale încercări de a îmo profesiune, în echipa aceea de topometri începători care se alcătuise în
pripă şi lucrase prin împrejurimile Medgidiei... Sigur că-şi amintea ! Individul făcuse
parte din echipă, arăta acum la fel ca atunci,
nu - ş i schimbase cu nimic înfăţişarea, comportamentul, graiul, de parcă n-ar fi fost
afectat de scurgerea anilor, cam zece la
număr. Revăzu chiar cîteva scene cu acest
Vl ă d escu , îndeosebi aceea în care tipul se
certase cu şeful echipei dorind să-i impună nişte teorii. Se cer tase zile de-a rîndul şi după o disput ă mai vio lentă părăsise
echipa„. Da, fusese privit de to ţ i ca un
apucat, nu- şi îndeplinise corect atribuţiile,
ajunsese de pomină„. Hoin ărea pe cîmpuri
sau trîndăvea în baraca ce le slujea drept
ad ăpost. Pretindea că reflectează la nişte
probleme deosebit de grave„. Intr-o noapte
dispăruse, spre marea satisfacţi e a şefului
care socotea c ă se descotorosise de un individ tar e incomod.
- încă un pahar ? se adr e să Vl ă descu
lui Moş Toader.
Paharul fiindu-i umplut, începu să se plimbe liniştit prin înc ăpere şi să surîdă . 11
priveau_ cu toţii ex·trem de curioşi. Moş
Toade r aduse a lt ă sticl ă cu vin, umplu apoi
paharele de pe mas ă .
brăţişa
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- Păcat ! zise Vlădescu oprindu-se
neaşteptate. Păcat că nu v-aţi consacrat

pe
to-

pometriei!
Se adresase lui Vişan, glasul lui conţinea
o notă aparte, o uşoară undă de emoţie şi
de căldură în ace laşi timp.
- Incă de atunci mi-am dat seama că nu
sînteţi croit pentru o asemenea profe siune,
cum dealtfel mulţi nu sînt croiţi. Topometria e o rutin ă pentru cei care o practic ă,
o treabă fără nimic surprinzător în ea„.
Intr-o profesiune însă trebuie să ai noroc,
să ai şansa de a descoperi ceva care să
iasă din făgaşul comun al faptelor. Operăm
cu noţiuni cunoscute în general, ne complacem chiar în această arie a cunoscutului
şi numai cîţiva dintre noi au prilejul sau
cur,a jul să dep ăşească zona aspectelor ştiu
te, să se împărtăşească din altceva, hai să
zicem dintr-o viziune care nu-i este dat
oricui s-o contemple.
Vorbea cam fără şir , iar ascultătorii îl
priveau cu nedumerire, singurii îngrijoraţi
de prezenţa şi discursul lui fiind paznicul
şi Ciure?. , adică cei care-l socoteau drept
un om foart e primejdios.
- Mi se pare cam nepotrivită vremea
pentru măsurăt or i ! obs ervă Vişan. V-a surprins cumva viscolul prin bălti ?
- Nicidecum ! zise înveselit Vlădesc u.
Tocmai o asemenea vreme îmi este prielnică.
Reluă plimbarea din
m ăsura cu înv e rşunare

ce în ce mai agitat,
odaia de la un capăt
la altul. Mai sorbi un pahar, porni din nou
în cursă, se oprea la răstimpuri înaintea ferestrelor încercînd parcă să scruteze întunericul. Deschise apoi uşiţa sobei, scormoni j ăraticul , îş i cons ult ă ceasul ele Ja încheietura mîinii, scormoni iar jaraticul. La

lumina flăcărilor chipul lui exprima o int ensă preocupare.
- Tr.e buie să plec, zise. Trebuie neapărat
să plec!
- V-am spus eu? strigă C.i urea. Se ocupă cu lucruri necurate. Să-l oprim, . să-l
arestăm !
·
Vlădescu nici nu-l băgă în seamă. !şi
aţinti ochii aprinşi asupra lui Vişan şi
spuse:
- In viaţă, cum susţineam adineaori, ai
ocazia să te întîlneşti cu neprevăzutul. Toţi
avem această ocazie, numai că unii nu ştiu
ce să facă cu ea şi o înlătură, alţii sînt
neghiobi şi o adoptă fără a o înţelege, alţii,
în sfîrşit, puţini I.a număr, ştiu cum s-o fol osească. Eu m-am bucurat de marea întîlnire cu şan s a, cu şansa de a intra în stăpî
nirea acestui vechi teodolit care printr-un
capriciu de construcţie mi-a dat putinţa să
înţe leg mai mult decit poate înţe lege o
minte omenească. Spusele mele sînt emfatice, recunosc, dar aparatul meu, pe care
aţi dorit pesemne să-l c ercetaţi, aparatul
meu e un unicat, căc i mînuit şi reglat într-un anume fel, îmi oferă putinţa să contemplu ceea ce dumn eav oastră nici nu bă
nuiţi măoar.

Vorbea pre cipitat, se însufleţise, flacăra
fo cului îl arăta ca pe un om stăpînit de un
gînd suprem, tiranic . . Incerca să-şi păstreze
. calmul, dar fără succes, în ochi i se aprii1sese o lumină vie, îşi frîngea spasmodic
mîinile, cerceta întruna ceasul.
- Ar fi poate cazul să vă culcaţi ! îi
sugeră Vişan cu pr ecauţie.
- Asta s-o crezi dumneata ! se răsti el
. trîntind uşiţa sobeL Mai aveţl. .vin?
Moş Toaqer se grăbi să-i umple . pa.barul.
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Poate c ă ai dr eptate, ar fi nime rit să
odihnesc un pic.
Zise şi se trînti într-un pat a ţintind ochii
asupra plafonului.
Viscolul nu mai contenea, lovea crîncen
ferestrele. scotea gemete lungi, strig ăte di n
cele mai cutr emur ă toare ce se rostogol eau
în noaptea ne sfîrşit ă , vr ă jmaş ă . Cineva se
tîn guia cumplit afar ă , cerea p a rc ă ajutor,
d ă d e a ocol cl ă dirii şi nu g ă s ea înţe l e g er e a
sp erată . Peste întinderile în gh e ţate ac el cin ev a m ă tura z ăpada ori o cl ă d e a, se dezl ănţuia în toate chipurile, î şi fă c e a de cap
imobilizînd şi sp eriind oamenii.
C ăpitanul Serghei începu s ă sforăi e , fiind
urmat numaidecît de Apostol. Ciure a, ameţ it z drav ă n , z ăce a în aşt e rnutul lui r ăvăşit,
iar moş Toade r se pr e g ă tea de culcare . Vl ă 
descu se apropie de Vişan şi prinse s ă-i
v orb e a scă în şoapt ă , cu înfrigurare.
Vorbi cu îndurerare, patetic, f ă cu o s curt ă
re latare a chinurilor prin care trecus e ş i
care începuseră atunci cînd îi înc ăpus e în
min ă neobişnuitul aparat ce se afla în odaie.
Dorise să-l distrug ă de nenumărate ori, trecuse prin momente de desperare, se socotise nu o dată umilit nereuşind s ă descopere
o explicaţie bizarei lui c omport ă ri. Dar
imaginile, imaginile pe care le abs orbise cu
ajutorul acestui aparat, fuseseră prea ispititoare pentru a putea fi n esocotite sau t recute cu vederea . Erau imagini ale unei alte
lumi, o lume imposibil de reprezentat cu
ajutorul mijloacelor omeneşti î'ndeobşte cunoscute. Şi imaginile ac estea se iveau doar
în anumite zile şi ore ale anului, în func ţie
de conjuncturi pe care izbutise vag s ă le
precizeze, conjuncturi favori zate de pozi ţiil e
soarelui, ale lunii, ale planetelor, ale multor
constelaţii. Temperatura atmosferei, umidi-

mă
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tate a, o s e amă de condiţii meteorologice
constituiau de asem enea condiţii care atunci
cînd erau întrunite înlesneau considerabil
feeria unui spectacol de neînchipuit. Nu,
nu era vorba de o aberaţie optică, de o
halucinaţie, de un defect al lentilelor sau
de o dereglare a aparatului, ci pur şi simplu
de ceva real, mai real decît însuşi realul.
- Veniţi cu mine să vă arăt! spuse el.
In curîn d v a bate ceasul prielnic.
Vişan tre sări auzind propunerea. Il văzu
pe topometru cum caută spre el cu o expre sie sălbatică, în care se recunoştea parc ă
viclenia cea mai rea cu putinţă. Poate c ă
trăsăturile individului erau deformate de fla căra focului sau a lămpii cu petrol, poate
că se sluţ ea astfel datorită unor clocotitoare trăiri, dar chipul lui nu inspira totuşi
altceva decît spaimă, preveste a parcă ceva
înfricoşe.tor.

- Culcaţi-vă! îl sfătui Vişan cu blîndeţe.
Se simţi privit feroce. 11 văzu apoi cum
îşi revine oarecum din încordare şi cum dă
din cap acceptînd invitaţ ia la o dihn ă.
- Ai dreptate ! Să mă odihnesc puţin,
m e i am vreme, e abia miezul nopţii.. .
Moş Toader dormea dus, ceilalţi la fel.
II cuprinse şi pe Vişan somnul. Viscolul
bubuia, zgîl ţîia întreaga clădire, focul lică
re a slab, din ce în ce mai slab.
Ca prin vis Vişa n îl v ăzu pe topometru
cum părăseşte patul şi cum se îmbracă pe
furiş . Individul luă apoi teodolitul din coH,
îl introduse în cutia de lemn pe care şi - o
a tîrnă de spate cu ajutorul unor curele .
Apucă în cele din urmă trepiedul şi d eschise
uşa dispărînd în întunericul holului.
Abs enţa lui Vl ădes cu fu remarcată abia
dimineaţa, dădu prilej de ample discuţii.
Criv ă ţul continua s ă ba t ă cu aceeaşi furie ,
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pe fluv iu pluteau şi mai multe sloiuri, trebuiau s ă - ş i petreadi v remea tot aici. 11 trimis e r ă pe mo ş Toader dup ă cîte ceva de-a le
qurii.
- Se va pr ă p ă di prin b ă lţi! aprecie Ciurea moroc ă nos şi arţăgos. Aşa-i trebuie !
Spus~ l e lui fur ă confirmate mai tîrziu,
înspr e p r im ă var ă , dispariţia topometrului
devenind un fapt cert.
Despre Vl ă de scu şi aparatul lui nu se
mai auzi nimic. Vi ş an se mai ab ăte a une ori
pe la camera de oasp eţi a Prim ă ri e i und e-l
întîlnea pe moş Toader la fel de binevoitor
şi de ospitalier. Dup ă opinia b ă tr înului, topometrul ar continua s ă r ă t ă ceasc ă prin
b ă lţi, s ă fie v ăz ut cîte odat ă de pescari. Erau
desi9ur baliverne, baliverne în care Vi ş an
n-ar fi r euş it s ă se încr ea d ă vre od ată .
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FICŢIUNEA

!şi aranj ă ţinuta şi p ă r ăsi camera pentru
o scurtă plimbare. Ajunse p e ch ei, rătăc i
o vreme privind şlepurile şi r emorcherele,
şalupele şi pescadoarele . Intră într-o beră
rie, hoinări apoi p e str ăz i îngu ste, treptat
m ai tăcute . Se însera. O lumină gălbuie înv ă luise or ăşe lul. Frunzele desprinse din arbori foşneau stăruitor sub paşi, ferestrele
caselor se luminau una cîte una„. Reveni
p e strada principală. Trecă torii se î nmul ţi
seră în jurul magazin elor. Forfota şi găl ă
gia sporeau. Dintr-un restauran t răzbătea
o melodie. Intîlni grupuri de tineri guralivi,
tinere cu aer degaj at. La cinematograf se
iscase îmbulz eală. Cîţiva marinari străini,
coborîţi de pe vasul comercial sosit în
seara aceea, străbăteau cheiul ţinînd sticle
în mîini„.
N -avea ce face, se plictise a . Cutreierase
o bună parte din orăşel, îl cunoştea parc ă
p e dinafară . Văzuse desigur tot ce putea fi
văzut : cl ădirea fostei Comisiuni Europen e,
catedrala, farul din curtea spitalului, blocurile de l ocuinţe , localurile publice. Nu ştia
cum să-şi m ai petreacă vremea înainte de
culcare. Se sătur ase de atîta umblet iar camera de hotel nu-l atrăgea încă. Fu ispitit
de cinematograf. Ezită . Se s imţi atras de
grădina restaurantului ş i se îndreptă într-acolo.
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Şi

atunci, păşind pe trotuarul nglomerat,

desluşi în mulţimea pestriţă şi zgomo toasă
o siluetă nespus de familiară. Se opri din

mers,

îşi

scormoni înfrigurat memoria, se
la faţă. Nu încăpea nici o îndoială,
ar fi jurat c ă e ea. O reîntîlnise dup ă atîta
timp, o reîntîlnise tocmai în acest orăşel
îndepărtat . Ce întîmplare ! „. Grăbi pasul. Se
lovi de cineva, îşi ceru scuze, continuă să
îna inteze împiedicîndu-se mereu de cei care
soseau în sens invers. O văz u cum intr ă
şi cum iese dintr-o
mercerie. O strigă .
Prinse s ă alerge, să ag ite braţele. Dintr-odată îşi dădu seama că nu mai e pe stradă.
Cercetă febril un întreg şir de prăvălioar e ,
intră în parcul din apropiere. Disp ăruse.
Dînd încă un ocol p arcului, re exam in ă pră
vă li oare le, nu reuşi să o regăsea sc ă . O
pierduse din vedere ca atunci, la Sinaia.
Iritat, ajunse în grădina restaurantului, se
aşeză la o masă, co m andă bere .
Se dovedise iar stîngaci. Cum de-i scă 
pase şi de d ata asta? Se aflase doar la
doi paşi de ea , trebuia s ă fi întins mîna
spre a-i artrage atenţia. De ce şovăise?
Nepl ăcută păţani e. Parcă ar fi tr ăit o nălu
cire.„ Se consolă cu gîndul că o va căuta
a doua zi. Urma să rămînă aici un răstimp
suficient pentru a întreprinde investigaţii.
Nu, nu era greu să afle unde lo c uieşt e.
Oamenii acestei aşezăr i, puţini la număr,
se cunoşteau bine între ei. O învăţătoare
cu numele de Ana era uşor de gă sit.„ Se
bu cur ă închipuindu-şi revederea, comandă
înc ă o halbă din care sorbi cu sete .
Trecutul îi invadă cugetul. Oare cîţi ani
se scurseseră ?„. Nu fu în stare să precizeze
cînd o întîlnise şi se necăji. M ai fă cu o
sforţare, dar tot f ără un rezultat cert. CiuC:faf! - îşi aminti în schimb că fusese într-un

lumină
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s fîrşit de v a r ă ca acum, c ă frunz ele
c ăz u seră a supra lor îm be lşuga te ,

pomicopleş itoar e . Ce p ăcat c ă momentele a celea s-au
consumat atît de repede ! Reîntîlnirea de
a doua zi era îns ă inevi t a b i l ă . In sfîtşit,
va c ăpă ta ex pli c a ţi a, va şti ce se petre cuse
cu a devărat...
Orchestra, instalat ă pe o es trad ă înaltă,
r elu ă melodiile rock sp re d e sfă tar e a unor
tineri care s ărb ătoreau ceva la o masă înve c i nat ă . Pe ring începuse s ă se danseze,
mai întîi timid, apoi fr en eti c. Sub ramurile
plopilor pc jum ă tate îng ă lb eniţ i mulţimea
de trupuri se zvîrcol ea in tens. Chelnerii alergau transpiraţ i, mînio ş i, chipurile mesenilor oglindeau o r e al ă s atisfa cţi e .„
Cît de interesant se înl ă nţui ser ă faptele
şi ce sentiment de dur e roas ă neîmplinire
îi lăsaser ă în suflet ! S-a apropiat de ea ca
într-un vis. Ş e d e a la o balustradă şi contempla v ă il e înecate în c e a ţă , piscurile înză p ez ite, oştir e a brazilor urcînd n e obosit ă
vastele p ante . In aerul rece se înst ă pînise
o linişte supr em ă şi parc ă numai ei amîndoi se aflau pe terasa ace ea. I-a adresat
cîteva banalit ăţi de rigo are. A zîmbit continuînd s ă privească munţii, cres tele lor roşi e tic e . Văil e înecate în pîcl ă păreau nişte
fluvii în apele că rora se întrez ăreau case
minuscule , drumeaguri şi poteci şerpuitoa
re .„ A cerc etat-o cu at enţie. L-a surprins
p ă rul ei de un negru des ăvîrşit, tenul palid,
o chii albaştri, n e obişnuit de mari, ro chia de
croial ă str ăveche, pantofii demodaţi. La încheie tura mîinii stîngi pur ta un ceas din
al te v remuri, de aur, cu cadran îngă lbenit,
pe piept îi atîrna un medalion oval, tot de
aur. Din fă p tura e i se desprinde a un aer
funerar, domina tor, maj estuos, împr e ună cu
o sub t il ă aromă de mosc şi de crini ofiliţi.
lor
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Cît de limpezi îi r ămăs e s er ă imaginile acestea ! Tr ăise atunci convingerea că o cuno aşte de mult, de cine şti e cînd, dintotdeauna„.
Trebuia să se înapoiez e la hotel. Ceru
o gustare , mîncă în gra bă , a c hită no1a de
plată . Găl ă gia devenise insuportabilă, instrumentele nimiceau pur şi simplu urechile .
Da, un farmec straniu învă luise întîmplările acelea. A invitat-o să coboare. Din
cabina telefericului au privit defileele pră
păsti oas e, vîrfurile coniferelor ce creşteau
par c ă dintr-un fund de mare, turmele de oi
rev ă rsate peste costişele povîrnite. Au ră
tăcit apoi făr ă ţintă prin staţiune, mult apropiaţi unul de altul. Avusese impresia că
străbat un o r aş pustiu, cu cl ădiri nelocuite,
cu parcuri şi grădini păr ă ginite, cu străz i
alc ăt uind labirinturi de neînţeles . Paşii lor
se îndreptau mai ales c ă tre alei pierdute
într-o vegetaţi e :muribund ă, c ătre scări de
piatr ă cu trepte tocite, către edificii de
mult abandonate. Şi tot plimbîndu-se auzeau întruna, obsedant, sunet ele grave ale
unui clopot îndepărt at...
Se simţe a obosi t dup ă drum, ave a nev oie
de odihn ă . Se ridic ă şi porni spre hotel.
O apuc ă pe chei. Fluviul se scurge a întuneoat, oglindea în el luminile tremurătoare
al e portului. Vasele căp ăta se r ă înfăţişare
de peşti, stele :mari licăreau în depărt ări.
De la nava comercială sosită de curînd izbucneau strigăte prelungi, semn că acolo se
încinsese un chef. Aşezarea petrecea, săr
b ă tor ea ceva, poate toamna , cădere a melancolică a frunzelor „.
Au aj uns, nu se ştie cum, la castel. Au
pătruns tă cuţi, r e culeşi în el. A u străbătut
s ăli fastuoase, cu colţu ri pierdute în v aste
p enumbre, cu plafoane înalte, ameţitoare,
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de abundenţa ornamensufocante. Intrau în alcovuri şi camere de arme , în cabine te şi în sufragerii,
p ă şeau pe covoare moi ca iarba. Pretutindeni se deschid eau coridoare abisa le, se
ridicau oqlinzi înfricoşetoare , se iveau armuri încremenite în tenebroase firide. Lumina zilei p ălea, se furişa firavă prin vitralii, accentua dureros taina veacurilor moarte. Au plecat într-un tîrziu de acolo înfiorîndu-se de răcoarea umedă a înserării.
Peste peluzele întunecate se legănau ramurile fagilor seculari, printre stînci nevăzute
clipocea molcom pîrîul în apele căruia se
deşira o lun ă bolnavă„.
Ajunse la intrarea hotelului şi o salută
pe recepţioneră. Semăna vag cu ea. Acela ş i obr.az uşor alungit, acelaşi profil delicat
ş i sem eţ . Tr esări. Recepţionera se uită la
el întrebător. Se oprise la ghişeu, dorea
să spună ceva, nu ştiia ce. Se interesă de o
scrisoare ce urma să sos ească pe numele
lui. Nu, nu sosise. Şi în timp ce primea
răspunsul recunoscu parcă rochia strînsă la
gît, cu aspect vetust, ochii mari, albaştri,
glasul cu inflexiuni dur e şi duioase totodată. Se scutură ca înaintea unei vedenii.
Ce întrebare stupidă în legătur ă cu scrisoarea ! Doar nu a ştepta nici un mesaj. Rosti
un bună seara politicos şi prinse să urce
treptele scării„.
Amintirile îi năvă leau impetuoase în min·
te , îl nedumereau prin limpezimea dar şi
prin echivocul lbr, îi stîrneau un simţămînt
de pierdere ireparabilă„. S-au despărţit pe
nea şteptate, într-o uliţă strîmtă , înclinată.
A văzut- o cum se îndepărte ază, cum se pierde în bezna devoratoare. A alergat după
ea, a strigat-o. Vocea lui s-a multiplicat în
ecouri prelungi, izbite violent în obstacole

s-au

lăsat copleşiţi

taţiilor
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nevăzule , s-a spart r ăs pindi ndu - se în d ep ă r 
t ă ri nebănuite . Nu înţe l e ge a de ce fugise .
S ăvî rşi se oa re o impoliteţe? S-a n ăp ustit
în urma e i, într-un p ă ienjeniş de stră duţe,
a umblat în neşt ir e, a nimerit într-o fund ă tur ă str ăj uită de ace leaş i imp ene trabile

ziduri...
Camera de h otel i se p ăru n eprimitoare,
ostilă. Se d ez br ă c ă , îşi puse pijamaua, se
lungi p e pat. Avea nevoie de somn , a doua
zi îl a ş teptau mari efo rturi. Trebuia să pun ă
la punct noua instala ţ i e a fabri cii de conserve . Ştia bine ce ar e de f ă cut, studiase
cu ate nţ i e proiectele, obţinuse n e num ăr ate
info r ma ţ ii suplimentare. Doar pentru asta
fus ese chemat aici. Pentru asta sau pentru
a se reîntîlni cu ea ? Işi consult ă ceasul se f ă cuse miez ul nopţii. Nu r e uş e a să adoarm ă , amintirile hărţuindu-l în continuare„.
A c ăuta t-o zile de-a rîndul prin toată
s t aţiun e a. A pus întrebări în dreapta şi în
stînga, a chestionat rec ep ţ ion er i şi cheln eri, a descusut femei de serviciu ş i r esponsabili de vile , a cercetat înfr igurat, pe
s trăzi , mulţim e a p e striţă şi z g omotoasă a
turiştilor. A confundat-o s ăvîrşind gafe. A
intrat în cluburi şi în restaurante, a urcat
la cabane, a ză bovit în gar ă . S forţăr il e sale
s-au consumat zadarnic „. Dar avea s-o rev ad ă ne ~Jr eşit, s ă înţeleagă cele petrecute. „
A doua zi munci mult. Linia tehnologică
necesita îmbun ătăţ iri, felurite modificări ale
proiectului. I se pusese la di spoz iţi e un
ma istru şi doi electricieni. Se lovi de dificult ăţi, trecu p es te ele . Lucra zorit, refuzase mas a de prînz, dorea s ă c îş tig e timp .
Trea ba se d e sfăş ura mulţumitor , era ascultat, i se executau prompt disp oziţii l e. Pe
înşera t e răsufl ă uşurat cea mai mare

parte a luc rării fusese executat ă corect.
Pentru ziua următoare rămăseseră de soluţionat unele mărunte detalii. Se înapoie
tîrziu la hotel, unde se bărbieri, pregătin
du-se să iasă. Era surprins că lucrătorii
fabricii nu auziseră de învăţătoarea Ana.
Se îndreptă c ă tre şcoală. Directorul acesteia, un tip înfumurat şi ursuz, îl asigură
că nu avea şi nu avusese în subordine o
salariată ca cea de scrisă de el. Discuţia
fu cam întorto ch eată, pen ibil ă la un moment dat. L ăs as e desigur impresia unui om
uşuratic . Directorul îl examinase ironic, comentase chiar natura moral ă a întîlnirilor
din staţiuni. Suportă eroic nişte sarcasme
ieftine, destul de străvez.ii. Se retrase în
cele din urmă, oerîndu- şi scuze . Reveni pe
chei, înaintea fluviului, îşi dădu seama cît
este de istovit de munca de peste zi. Eria
însă hotărît s ă o caute.
In vreme ce hoinărea fă ră ţintă, i se
p ă ru că o vede iar. Nu, nu se înşela . Fă
cea cumpărături într-o alimentară. Tulburat, o aşteptă să iasă. Trecu pe dinaintea
lui r ăspîndind răscolitorul parfum. O ajunse
grabnic din urm ă şi o salută. Intoarse către
el un chip mirat, uşor speriat. Prinse să-i
vorbească precipitat, să evoce clipele petrecute împreună la Sinaia. Păşeau alături,
ca atunci„. Ii ceru explicaţii, vru să ştie
de ce-l părăsise.
- Las ă-mă, îi spuse. S ă nu mă mai cauţi
că nu e bine!
Se ţinu însă dup ă ea. Intrase în alt magazin. O aşteptă la intrare. O întîmpină,
o însoţi stăruind să-i acorde cîteva minute„. Ea grăbi pasul. La primul colţ de stradă un grup de trecători îi d es părţir ă . Nu
fu în stare s ă înainteze, cinev·a îi tot tăia
calea . D e sluşi în capătul unei străzi o m tş~

care şi se repezi într-acolo - nu era nimeni. Se opr,i ~n fa~a uned tutungerii nereuşind să-şi vină în fire . O pierduse din
nou ? Intr ă să- şi cumpere ţigări. Vînzătoa
rea care-i întinse pachetul semăna izbitor
cu ea . Nu înţelegea ce se petrece . Parcă
o avea înaintea ochilor.
- Vă este r ău? îl întrebă vînzătoarea.
Se dezmetici, plăti, păr ă si tutungeria, ajunse la răspîntia în care dispăruse Ana .
înaintă la întîmplare. Era tare obosit. Trebuia să se odihnească, s ă înceteze a căuta
o femeie cu care schimbase doar cîteva
cuvinte cîndva, într-un trecut îndepărt·at,
incert. Devene'a ridicol, adoptase apucături
de crai.. . Ceva îl îndemna să scruteze totuşi
strada.
Ajunse la un zid de cărămidă năruit, ocrotind o curte străjuită de arbori înalţi
cu corO'ane mult întinse asupra clădirilor
învecinate. I se păru c ă vede o siluetă feminină sub un portic pe jumătate ruinat.
Umbrele nopţii cotropiseră ungherele acelei
curţi. Un gard de fier forjat, peste care fluturau r ămăşiţe veştede de plante agăţă
toare, se prelungea sumbru împrejmuind o
casă cu ferestrele z ăbrelite. Se pornise vîntul. In apropiere, dintr-un teren viran, se
ridicau fuioare de praf. Mai departe se
distingeau nişte antrepozite cu acoperişuri
din ţigl ă, cu obloane grele şi intr ări boltite.
Rev eni la hotel fără a lua oina. Recepţio
nera îl privi compătimitor. Asemănarea cu
Ana era frap antă, dar nu putea fi ea desigur. Ajunse în cameră, se trînti pe pat şi
adormi răpus de oboseală.
A dou a zi, la prînz, îşi t e rmin ă lucrarea.
O încredinţă personalului de exploatare,
făcu un mic instructaj . Se grăbi apoi pentru a prinde vaporul spre Tulcea. Nu mai
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avea ce să caute aici. !şi strînse iute lucrurile în geamantan, plăti costul găzdu irii ,
fugi c ătre debarcader, dar prea tîrziu c ă ci
vaporul se îndepărta se simţitor de mal. Fu
nevoit să se înapoieze.
Incă o dup ă-amiază , o sear ă şi o noapte
aici ! Se lăsă moale într-un fotoliu, presimţind c ă se va plictisi amarni c pînă la
plecarea următorului vas de pasageri. Nu
ştia cum să-şi p e tre ac ă vremea în acest
răstimp. Să o caute din nou pe Ana? Nici
vorbă! La ce bun s ă se frămînte pentru
ea. Pesemne c ă se m ăritase şi nu dorea să
fie văzut ă în compania unui necunoscut.
Atitudinea ei fusese aşadar firească . Trecuseră prea mulţi ani de cînd o întîlnise.
Dar cîţi ?„. Se adînci în oalcule care se
compr.icar ă inutil. Nu reuşea s ă precizeze
cînd îşi petrecuse concediul la Sinaia. Se
înfurie. I mbătr înis e oare ? Dar ea, Ana ?
Nu, ea r ă măs ese neschimbată : acelaşi ten
n eted, acelaşi p ăr negru. Culmea era că
purt'a aceeaşi rochie de croială bătrînească,
acelaşi ceas, a ce laşi medalion„ . Aţipi.
Se trezi şi coborî pentru masă. Intră în
grădina restaurantului, pr e gătit să suporte
orchestra. Işi propuse să uite întîmplarea
de ieri şi izbuti cu ajutorul unui comesean,
un turist bătrîi or , volubil, cu care intră în
vorbă foar,t e uşor. Zăbovi la m a să două ceasuri. Spre satisfacţia lui, orchestra executa
numai tangouri iar cheflii zgomotoşi nu i se
mai aflau în preajmă. Dintr-odat ă se simţi
sătul de vorbăr1ia bătrriorului care începuse
să comenteze un meci de fotbal. Pl ăti şi
plecă dornic de o plimbare.
Porni către străzile din vecinătatea băl
ţilor. Paşii îl purtară pe nesimţite la tutungeria în care intr,a se asear ă . Ajunse apoi
la nişte clădiri vechi. Se opri şi le privi
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îndelung. Se p ărea că fus e s eră ridicate în
secolul tr ecu t, f ăr ă un plan bine chibzuit.
Erau deprimante. Işi expuneau caturile dist ruse, balcoanele din care nu mai răm ăse 
seră decît schel ă riil e metalice. Sc ă ri de
lemn şi de pi atră urcau către pridvoare
suprapuse, acoperite cu geamlîcuri. Se remarcau la parter ganguri, ferestre fără geamuri. Deas upra , str eş ini strîmbe, uluce strivite ş i desprins e atîrnau ca nişte bra ţe nevo lnice . Lucame le podurilor contemplau
oarbe închipuite depărtări, frînghii destr ă 
mate se loveau atîrnînd de grinzi putrede.
La temelia zidurilor mîncate de s ărături ,
printre l ăz i şi resturi de butoaie , cr eş t ea u
M l ări i înalte.
Şi din nou, într-o curte pustie, întrezări
o s ilu e t ă albicioasă sub un portic. Auzi cum
undeva se deschide un oblon, apoi nişt e
şoapte. Ca ş i data t re cut ă, un vînt rece
clătina ramurile copacilor, nori de praf ridicîndu-se de pretutindeni. Lumina tremur ă toar e a unui bec de stra d ă c ă d ea peste
trotuarele pline de frunz e .
- Căutaţi f ără îndoial ă pe cineva.
Intoarse capul şi văzu un b ărbat robust,
purtînd costum de culoare deschisă, p ăl ărie
ş i baston, garoafă la butonieră. Avea aerul
c ă se înapoiază de la o petrecere .
- E zadarnic, urm ă necunoscutul pe un
ton politicos. Aici nu lo cuieş te nimeni. Sînt eţi str ăin şi m ă văd obligat să vă avertizez
asupra pericolului reprezentat de aceste
c l ă diri şubrede, gata oricînd să se prăbu
şească . Este bine să vă ţineţ i departe de
ele, să le cerceta ţi de la d is tanţă. Dup ă
opini a mea, căci sînt băştinaş, clădirile din
f aţ a noastr ă au fos t î nă l ţa t e într-o epo că de
n epreciza t şi au slujit unor scopuri de neînţe l e s. Nu este exclus ca ele să fi fost
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dintotdeauna nişte ruine. In copilăria mea
aspectul lor era la fel ca acum. Nimeni nu
este în stare să le aprecieze vechimea şi
rostul. Circula pe vremuri o istorie în legătură cu ele, se spunea că aici ar fi locuit
o tînără femeie oare şi-ar fi aşteptat iubitul plecat pe mări, iubit dispărut într-un
naufragiu. Dacă aşa stau lucrurile, femeia
aceea trebuia să fi fost foarte bătrînă în
vremea adolescenţei mele„. O poveste ban·al ă. Se pare însă că vă plictisesc !
- Nicidecum ! îl asigură pe binevoitorul
domn care desigur că era bine dispus după
petrecerea la care participase.
Avea de-a face cu un guraliv simpatic,
bucuros că-şi găsise partenerul de discuţie
sau ascultătorul. Localnic, după cum măr
turisise, amabilul domn părea pregătit să
se transforme în ghid, să-şi prezinte oraşul
turiştilor.

- Locul este, se înţelege, sinistru, zise
el în continuare, inspiră spaimă, nu atrage
vizitatorii. Odinioară, în tinereţe, căci trebuie să recurg mereu la ea, am văzut la
una din ferestrele acestor clădiri două eşar
fe de culoare liliachie. Cred însă că m-am
înşe lat, pretinsele eşa.rfe fiind pesemne nişte
bucăţi de pînză zdrenţuită ce se agăţaseră
în tîmplător de o giurgiuvea ruptă„. Dar de
ce v-aţi oprit aici?
Nu-i răspunse. Presimţi că politicosul
domn se va lansa într-o nouă cuvîntare .
Nu se înşelă :
- Ruinele din preajma noastră exercită
o reală fascina ţie, dar numai asupra unor
anumiţi oameni. Am întîlnit anul trecut,
pe acest trotuar, un tînăr mult asemănător
dumitale. Căuta o adresă şi m-am oferit
să-l călăuzesc. Nu ştia cum să se descurce,
mi-a destăinuit că e vorba de o femeie care
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ar fi locuit chipurile chiar în aceste clădiri.
Tînărul fusese, evident, indus în eroare.
Cine să trăiască în asemenea şandramale?
Este ciudat că altădată, pe vasul de călători,
un alt tînăr m-a rugat să-l îndrum tot către
rui.nele ce ne stau în faţă. Ar fi nemaipomenit oa şi dumneata să te găseşti aici
din aceeaşi pricină . M-ar .incita o astfel de
coincidenţă, mai ales că„.
Vîntul se înteţise. S-au retras amîndoi
după un zid pentru a evita praful stîrnit.
Necunoscutul şi -a aprins o ţigară şi la flacăra chibritului a observat că e oarecum
vîrstnic, încă în putere, că are tr ăsături plă
cute, un obraz îngrijit, bine conservat. Hainele e legante îi confereau un aer de cău
tată cochetărie.

- N -ai vrea să-mi faci o vizită ? propuse el. Casa mea e la doi paşi. Acolo am
trăit de la naşt ere. Am un vin excelent.
Acceptă invitaţia. Era încă devreme. Ajunseră în scurt timp la o căsuţă mod estă , cu
grădiniţă , popo siră într-un salonaş mobilat
cu gust. Ospitalierul domn se grăbi să aducă o carafă cu vin roşu, precum şi două
pahare. Se aşezară u::i.ul în faţa celuilalt şi
ciocniră.

- Se pot construi lesne mulţime de teorii, zise gazda, care uitase să se prezinte.
Dacă admitem că şi dumneata cauţi o femeie, asta înse.amnă că ea nu este decît
o iluzie împărtăşită de nenumăraţi oameni.
Sîntem în măsură să susţinem tot atît de
bine că e vorba de o farsă . Cine, mă întreb
însă, este autoarea acestor farse. Să ştii,
trăiesc aici de şaizeci de ani fără a avea
totuşi pretenţia că aş cunoaşte perfect oră
şelul. Există chiar în apropierea mea locuri
despre care nu am ob~inut niciodată informaţii certe. Ia tă, de pildă, însuşi vecinul
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meu, care şa de uneo ri zile şi nopţi închis
în casă. Ce fac e oare singur atîta v reme ?
Un alt vecin, cîndv,a paznic de far, mi-a
declarat că ar fi văzut o sirenă. Fantasmagorii ? Nu, căci a r ă mas neînsurat toată
vi a ţa . Eu însumi, aflîindu - mă cu mulţi ani
în urmă pe ţărmul m ăr ii, am văzut o corabie străveche, un fel de galion . Nu a fost
un miraj fiindcă a doua zi am găsit aruncate pe nisipul plăjii o sumedenie de resilui provenite dintr-o ambarcaţie : vele sfîşiate, crîmpeie de parîme, bucăţi de scînduri, grinzi.„ Dar istoria cu cei doi îndră
gostiţi care au pierit la începutul secolului
în largul mării şi s-au înapoiat după cincizeci de ani cu aceeaşi barcă? I-am văzut
cu ochii mei : şedeau unul lîngă altul, perfect conservaţi, surJzători.„ Poate că în desfăşur.area evenimentelor sînt perioade în cuprinsul cărora se ivesc mistere de nepă
truns.
Gazda începuse să filozofeze, să susţină
printre altele că totul este posibil, că totul
este eJaplicabil şi de neexplicat în acelaşi
timp. Ii plăcea vinul, sorbe-a pahar după
pahar. 11 privea cu simpatie, ca pe un bă
trîn sfătos, uşor închipuit, iubttor al întîmplărilor pline de taină. Era văduv, se pensiOIIlase de curînd. Mai păstra încă în el
fiorurile tinereţii, vedea pretutindeni lucruri
extraordinare, pline de tîlcuri ascunse. Aduse o nouă carafă.
- Oricum, clădirile acelea sînt blestemate, zise el cu convingere.
- De ce blestemate ?
- Fiindcă, după cum am mai spus, nu
le cunoaşte nimeni obîrşia, nu se ştie cum
au apărut, la ce au slujit. Copil fiind, am
îndrăznit să mă apropii într-o zi de o fereastră. Curiozitatea a învins frica ce-mi
c-da 5696 c(i)ala 6
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fus ese insufl a t ă de atîtea superstiţii şi e r esuri. Imi amintesc limp ed e spect.acolul. Prive am într -o camer ă spaţio.asă, plin ă cu vechituri, cu r es turi de mobilier ce împodobise cine şti e cînd o locuinţ ă lux oas ă . V ed eam cov oare scu mpe· dar fe rf e ni ţ it e , v aste
drape rii mînc ate de molii, jilţuri şi sofale
schHave , tablouri înc e ţoşate , ziduri acoperite cu mu cegaiuri. Am aşt eptat s ă se ive ască cineva. Am a şt e ptat degeaba, stînd ce asuri într egi c ă ţ ă rat pe o lad ă, ascuns dup ă
b ă l ă rii. S ă pt ăm fo1 i de -a rîndul dup ă aceea
am pîndit apariţi a presupusului locatar.
Era m sigur că tr ă ia cineva aco lo, simţeam
clar o pr eze ntă om en e as că . Mirosea chiar
a fum de ţigar ă „. Cine o fi fost? N-am
a flat niciodat ă.
Se desp ă rţir ă la miez ul nopţii.
A doua zi, în ainte de ple care , d ă du ocol
str ăve chilor cl ă diri. Se ridicau foarte ap m ape de b ă.Iţi. Se plimb ă p e un mal nisipos, pe dinainte a unor ca se înconjurate de
og răz i cu tufe de lili ac ş i de soc . Se l ă sas e
o linişt e aclînc ă , dominatoare . Soarele ardea
n e î1ndur ă tor , cr încen. Pe malul t ă iat dre pt
se în şirau lotci trase din ap ă , nişt e pari
b ă tu ţi în n e orînduial ă. Lanurile de stuf se
mistui-au în lumina orbitoare.
Se opri înaintea g ardului din fi er forjat.
A tins e o p o rti ţă care se deschise singur ă .
In a intă c ă tr e faţada cu fe resttele b ă tut e
în scînduri , ajunse sub un bal con d ă r ă p ă n a t.
Nu înţe l e g ea ce se în tîmpl ă cu e l. Cioc ăni
într-o uşă . Auzi un zgomot, ş oapt e , îi de schis e o bă tr î n ă ca re -i arunc ă o c ă ut ă tur ă
seve r ă de dup ă lentilele ochelarilor ei. Se
încurc ă în ex p l icaţii stîngace, bîigui nişte
scuze ded a rînd c ă ar c ă uta pe cineva . Simţi în n ă r i binecU!Iloscutul parfum de mo sc
ş i de crini ofil iţi. U ş a se închise brusc.
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La strig ă tul cuiva se d ă du în liituri la
timp pentru a evita o grindă despri n s ă din
acoperişul casei şi pr ă buşi L ă la picioarele
lui. Se cutremur ă.
La debarcader, înaintea pl e cării, îl reîntîlni pe b ătrînul domn, îmbr ă cat la fel de
elegant, de c ăut·at. Frunzele toamnei zburau prin v ăzduh, se r ostogoleau pe chei,
cădeau apoi în apele fluviului.
- Nu există nici o Ană, îi spuse bătrînul
domn. Ştiu de la ceilalţi că aşa o ch e amă.
Totul este creat de închipuirea no a str ă care
ne poate nimici dac ă nu o strunim cum
trebuie.
Vasul părăsi portul.
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Am trăit cîndva, imediat dup ă r ăzboi, la
una din cherhanalele Deltei Dun ăr ii, pe o
mică insulă înconjurată doar de ape şi de
vegeta ţ ii. Ţinutul era să lb atic, greu accesibil, arar eori străbătut de ambarcaţii. Oriun d e - ţi aruncai ochii nu întîlneai decît întinderi de stuf ăr iş, p ă duri ele sălcii, canale,
ostroave şi la curi, toate aparţinînd parc ă
unei alte lumi. ln vremea aceea Delta nu
fus ese supusă prefacerilor, aşa încît priveliştil e e i dev~n ea u la un moment dat aproape ireale . P ă s ă ril e şi dih ă niile invadau pur
şi simp lu desişuril e . Din mîlurile grase şi
mustitoare, din marginile grindurilor răsco
lite de revă rs ă ri, din adîncurile tr e mur ă toa
re ale apelo r v iaţa izbucnea în cele mai
spectaculoa se forme al e ei. Buruienile, insec tele, arborii, p eş tii , c rustaceii se î ngem ă
nau într- o zvîrcolire triumf ă to are, într-un
clocot v ital d ez l ă nţuit spre supravie~uire şi
pe rpetua re „. Mă aflam într-un loc al cărui
fa rmec îl simţeam adînc şi statornic, într-un
loc fascinant, fabulos, greu el e înfăţ i şat cu
a jutorul cuvintelor.
Imi îndeplin e am obligaţiile slujbei cu tragere ele inim ă . Ca tehnician al che rhanalei ,
îmi reveneau sarcini multiple , une ori chiar
anevoioase. Trebuia să m ă ocup ele organ izarea muncii oamenilor, de primire a p e ş
telui, de sortarea ş i expedierea lui. Găsis em
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cherhanaua într -o star e jalnic ă ş i a fost ne cesar un mar e efor t pentru a o pune cît el e
cît pe p icioa re . Echipele de p 2scari - e rau
dezmembrate, utilajele desco mpletate, htcrul se- d esfăş ur a mai mult la întîmplare .
Luni de zile m- am z bă tut ca să restabil esc
ordinea, să reme diez gravele d eficien ţe p 2
care le moşt e ni se m de la predecesorul m e u.
La ca p ă tul aces tor sforţări am ajuns să m ă
blicur ş i e u în sfîrş it el e un r ă ga z binevenit,
să qust dintr-o tihn ă bin e m er i tată .
în zilele de repaus, la sfîrş itul une i săp
lă mîn i de lu cru, lu asem obiceiul s ă m ă
a fund cu o lot că în imen sele stufă ri şur i din
vec i nătate . Mă si mţeam bine ac olo, în să l
bă t ăci a d eplin ă a unui tărîm ocolit d e civi li zaţ i e , ră m as parcă în s tarea lui absolut
originară . P ă trund ea m în vă lm ăşagul
as cunziş urilo r, plutea m pe gîrl e umbrite de
să l ci i , ascultam zboru l p ăsă rilor, strig ă tul
lor care d es tr ă m a v iolent lini ş t ea s o l e mn ă ,
intra m în j a p şe î n ăb uşit e de p ă puri şuri ce
Cl'eş t e au acolo pa rcă din vecie . Lăsam vîsla
ş i ră m înea m n e mişcat, uitînd p entru o clip ă
de mine · 1nsumi. Mă smul geam într-un tîrziu clin acest miraj, îl p ă r ă s ea m cu păr eri
de rău ' căci trebui.a s ă m ă înapoiez a colo
unde pr ezenţa m e a era atît ele necesar ă.
Duminicile , cîncl pescarii se risip eau pr<in
sa tele di111 îm prej urimi , erau triste la cherhana . Insul a pe care m ă g ă seam , res trîns ă
ca s upra faţă, înconjur.a t ă numai de bălt i,
ar ă ta ca şi cum ar fi fost părăsită . Sosit
din micile m e le expediţii întreprinse p nin
canalele l ă turalnice, m ă plim bam une ori pe
îngu sta fîş i e de p ă m înt , printre c l ădiril e şi
bar ăc il e care alc ă tuiau aceast ă mod es t ă aş e 
zare . ·o t ă c e r e adînc ă stă rui a în juru-mi,
mc1 uh zgomo t, n ici o a die re nu venea să
lulb ure calmul îns t ă pînit as upra peticului
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In asemenea clipe m ă simţeam
mai însingurat, mă cuprindea o uşoa
r ă înfiorar e, m ă străb ă te a o vagă nelini şte,
un presentiment ne desluşit şi neîntemeiat.
Locul acesta părăsit de oameni deven~a"
di ntr - o dat ă ciudat, dobîndea tr ăs ături neobişnuite , îmi strecura în suflet o spaimă
făr ă nume. Cherhanaua, înălţată pe piloţii
ei gro şi, adînc înfip ţi în mal, se preschimba
subit într-o l a cu str ă , iar clădirile din vecinătat e , cu fiaţadel e lor cenuşii, învelite cu
trestii zbîrlite, se m ănau şi ele cu nişte adă
posturi improviza te. Stuf ă riile se pierdeau în
ză ri sub soarele dogorîtor, apa can alului pă
rea dint r-odată, str ăve zie, între gul peisaj
aducea cu o pl ă smu ire , c ăpăta un aer neverosimil, amintea de timpuri străvechi, de
vremuri în care cine ştie ce populaţii necun oscute vieţuis eră aici fiind înghiţite apoi
treptat de mîluri. Viziu.n ea era subjugantă şi
a tot p ut er nic ă . Mă scuturam anevoie de ea
ş i-mi reluam plimbarea învinuindu-mă pentru aceast ă slăbiciune tr e c ă toare . !mi p ărea
r ă u c ă nu păr ăs i sem cherhanaua o dată cu
ce ilalţi spre a petrece un sfîrşit de săptă
mî nă într-un sat din apropiere sau chiar la
Tulcea. Mă r etr ă ge am în cele din urmă în
l oc ui nţa mea un de m ă lungeam pe pat prinzînd să ră s foie s c reviste sau c ărţi în murmurul l i ni şt i tor al ap ar atului de radio. Dar
neastî mp ă rul firii mele, o a ţî ţare de n eînţe l es a nervilor nu m ă l ăsa u s ă r ămî.n multă
vreme locului. Mă r ă su ceam în a ş ternut, m ă
plictiseam, mi se f ă c e a lehamite de trîndăv i a în care încercam să m ă afund ş i p ă 
răsea m iute înc ăp e rea umblînd iar f ără ţi ntă
pc mica ş i izola ta insul ă . In lumina gă lbuie
a după-am iezi i ch erh ana ua devenea din
nou stranie, îmi îndruma s t ă ruit or gîndurile
că tr e timpuri imemoriale, c ătre adîncimile
de

pămînt.

p ar c ă

liiO

de necuprins ale trecutului, către preistorii
pierdute, înghiţite definitiv în marea uitare.
Deşi mă l ăsam dese ori încîntat de frumusetea bălţilor, în ciuda unei activităţi profesionale susţinută energic, cu toată dărui
rea, nu mă simţ e am totuşi prea bine. Mă
năpădeau din senin gîndur,i anapoda, foarte
întunecate, m ă cuprindea o tristeţe fără
leac. In cursul săptămînii, cînd lucram, timpul se scurgea uşor, optimismul şi buna
mea dispoziţie fiind nezdruncinate. Dar în
zilele de repaus, cu prilejul vreunei săr
bători, duminicile, m ă cotropeau nişte simţăminte cum nu mai încerc as em vreodat ă .
La început, cînd mi-am luat postul în primire, m-am dovedit un om activ, întreprinzător, cu mintea limpede, bine cumpănită.
Fusesem plin de i niţiativ e , mă consacrasem
întru totul refacedi cherhanalei, nu avusesem timp de m e ditaţii, de reverii. In ultima
perioadă însă, din pricini pe care nu reuş ea m să le pătr1111d, mă străbăteau idei sumbre, mă pomeneam covîrşit de o crîncenă
durere l ă untr ică . In mine se producea o
schimbare, bănuiam că aş avea nevoie de
un concediu prelungit. Starea mea de spirit
se înrău t ă ţea , devenea alarmantă chiar. Tresăream inexplicabil la fiecare zgomot, dormeam foarte prost, abia dacă mă atingeam
de mîncare. Tr ~iiam nefireasca impresie că
aş fi înconjurat de o primejdie imposibil de
precizat totuşi. Ce-i drept, nu-mi luasem
concediu de odihnă în ultimii trei ani şi presupuneam că aceasta ar fi pricina frămîn
tărilor mele sufleteşti. Trebuia poate să m ă
îndrept spre o cabană de munte unde s ă
respir aerul curat al înălţimilor, refăcîn
du-mi astfel puterile min~ii şi ale trupului... M-am decis în sfîrşit să solkit conducerii întreprind erii concediul , am întocmit
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cere rea ş i am ex]L diat-o la Tulcea cu primu l vas. Am aşteptat apoi zadarnic apro bare a. M i s-.a comuni ca l în cele din urm ă
c ă cere re a me a nu poate fl soln~ion.at ă fa v orabil decît în luna octombrie .
Timpul se scurg e a , cum spuneam , foart e
uşor în
cursul s ă pt ă mînii d e lucru, în
schimb duminicile continuau s ă fi e tr eptat
mai ap ă s ă toar e; , mai de primante . Prime jdia
n e v ăz ut ă şi am e ninţătoar e se instala din
nou în: împr e jurimi, aşt e ptam pa r c ă u n ev enime nt hot ăr i l or, o întîmplare d e finiti vă
care s ă pun ă c ap ă t atî tă rii şi obse siilor
mele. M ă bîntuiau din ce în ce mai fr ecvent ni ş t e spaime ele ne in~ e l es , mi · se p ă 
re a c ă sînt pîndit cu st ă ruinţă din stuf ă ri
şuri de cev a sau cinev a nedefinit, înfri coş etor . g·ata s ă m ă nimi ce asc ă în orice clipă . Gînduril e mele se îndr e ptau fă r ă voie
spre a ce l aşi tr ecut, c ătre e pocile necup rinse al e pre istoriei, cînd în aceste ţinuturi
vi eţ uis e r ă cine şti e ce se minţii r ă m a s e pe ntru totdeauna ne cunoscute . Che rhanaua p ă 
re a că fu sese r idicat ă de acei înaintaşi care din g e n e raţi e în gen e ra ţ i e , odat ă cu ros togolirea timpului, înlocuis e r ă me reu str ă 
v e chiul aş eză mînt , aşa încît ceea ce se a fla înainte a me a n-ar fi fost clecît rodul unei st ră danii mile nare , p e rp e tuat ă cu o
s tran ie şi înd ă r ă tnic ă p e rs ev e r e n ţi:! . Insula
înce puse s ă as c und ă o mar e tain ă pentru
mine , împre jurimile m ă înfiorau, locul p ă 
rea st ă pîni t el e o pute re n ev ăzut ă Şi distrugă toar e, el e un duh bleste mat. M ă a runcam
de nenum ă rate ori în lotc ă şi vîsle am n ebun e şt e prin canalele m ă rgi.naş e pentru a
m ă elibe ra ele n e linişti şi pe ntru a clesco~
per i p e und ev a sursa atîtor fr ă mînt ă ri. Era
zadarni c . Cu cit m ă afundam ma i mult î n
d es i ş u r i c u c:1til mi ~e Lullmra u mai. mult
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neobişnuit, părea cînd înaltă , de un colorit nemaiv ăz ut, cînd scundă , pipe rnicită , ca
ş i cum ar fi fost oprită de pute re a unor gaze otrăvitoare . Din răspîntii întuneca te se
înă l ţau aburi întruchipînd forme albicioaşi lunecătoare de făpturi diforme, rapaînvă luitoar e ; apa canalelor de venea
transpar ent ă , peştii se d esluş eau parcă e normi, monstruoşi, înotînd deasupra unor

se
ce,

pr ă păstioase, de o adîncime
mur ătoare . .. Ceva se petre::ea cu
ave am se nzaţ ia că m ă afund într-un

funduri

cutremine,
delir.
M ă bucuram nespus atunci cînd în unele
duminici r ămîne au la cherhana doi oameni
care prefe rau s ă -şi petreac ă ziua de re paus
aici. Prezenta lor îmi alunga te me rile, m ă
smulgea din mijlocul fantasmelor, îmi potolea a ţîţare-a. Deşi nu schimbam prea multe vorbe cu e i, simplul fapt că -existau lîng ă mine îmi fă cea supori.cibil ă scurgerea
timpului. lmi e rau amîndoi subalte rni , îi
cunoşteam oarecum. O apropie re omeneasc ă într-o ase menea pustie tate era ca o supremă binefacere, ca un dar a l provide nţei.
Se întîmpla îns ă ca nici -aceştia f' i
nu-mi alunge pe- de plin spaimele ca re colitinuau s ă m ă h ă r ţui e nemilos.
Unul din cei doi oameni care ramme au
la cherhana, Atanasie , b ărbat blond, înalt,
deşira t, de vreo treizeci de ·ani, îmi era un
fel de ajutor f.iind priceput la întocmirea
hîrtiilor . 11 găsis em la angajare aici, fusese
primul care m ă introdusese oarecum în treburile ce urma s ă le îndeplinesc. Raporturile noastre se înte meiau pe o stim ă r eciprocă, nu ne apropiasem îns ă pre a mult, nu
ajunsese m 1-;:i intimit ă ţi . Atanasie se comporta corec t, -e ra respec:tuos şi amabil totodată, nu intra în conflict c u nimeni, evita
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parca înacliris orice heînţelegere dovGdin·
du-se uneori extrem de concesiv. Pe chipul
lui prelung, cu tr ăs ă turi mult adîncite înainte
de vreme , st ă ruia un aer ele înţ elegere ironică, de maliţio a s ă îngăduinţă pentru mă
runtel e necazuri care se iveau cîteodată.
Purta straie îngrijite, chiar elegante, înota,
se expunea la soare, păr e a o fire calmă,
împ ă cat ă cu sine şi cu tot ceea ce exista
în jurul lui. Provenea, după c-um auzisem,
dintr-un sat al Deltei, acolo unde se aflau
pesemne părinţii săi pe care pretindea că-i
vizitează la răstimpuri. Cînd rămînea la
cherhana se retrăgea de obicei în odaia lui
unde-şi înjghebase un mic atelier de radiofonie. Meşterea felurite aparate care nu
funcţionau niciodată.
Lucra ceasuri de-a
rîndul apl ecat asupra unor piese risipite
din belşug pe o masă, cu o încordare nepotrivită acelor ridicole realizări. Avea şi cîteva cărţi de specialitate pe care le consulta cu un aer grav, cam artificial după
părerea mea.
Celălalt, Sofronea, era un om ursuz, potrivnic oricărei apropieri, întunecat la chip
şi poate chiar la suflet. Cînd rămînea la
cherhana şedea mai tot timpul în pridvorul
dormitorului de pescari, îş i repara hainele
sau pr1ivea neclintit, cu o faţă împietrită,
întinderile nesfîrşite ale b ă lţilor. Deşi pensionar, se aciuase aproape definitiv aici şi
deseori, stăpînit brusc de un simţămînt al
datoriei, dădea cîte o mînă de ajutor la cîrpi tul n ăvo a delor, la prepararea peştelui să
rat sau la repararea unor stricăciuni ale
b ă rcilor de pescuit. Se spunea despre el că
ar fi de prin părţile de sud ale Deltei, că
era burlac şi că vieţuia absolut singuratic.
Era desigur un bătrîn posac, purta straie de
doc, de sub pălăria lui v eche ieşea la ivea154

l ă un chip aspru , plin de vr ă jm ă şi e pentru

toate şi pentru to ţ i. Pesca r ii îl cam ocole au, n u intrau în v orb ă cu el de cît ar ar eori, îl socoteau cam într -o ur eche numindu-l pe ascuns „d·i av olul ve rd e ".
Mă plictise am într-o as eme ne a duminic ă ,
dup ă ce hoin ă ris em cîleva ceasuri prin împrejurimile cherhana lei . Ş e d ea m încr emen it pe un scau n, în apropierea debarcad erului. ş i p rivea m ce rul albicios , fă r ă nor i.
Mii gînd eam la conce diu, la p ă rinti car e
se a flau departe, la unele m ă runt e tr e buri
pe rso.na le , cum ar fi fost bun ă o a r ă un drum
cc urma sD.-1 fac pînă la sat ul M ila 23 spre
a m ă a p roviziona cu alim ente şi ţ ig ă ri . . .
1ncepu ser 5. s ă m ă invadeze din n ou, p e ne s im ţ it e, vechil e• spaime , în mine prinde au
să se furi şeze perfid straniile presentime nte
ş i ide i car e m ă împiedicau să tr ă i e sc cu
ad e v ăra t. D e sluş e am în stu fil ri ş uri p rezenle a m e nin ţă t o ar e. mi se răvă ş eau iar minţil e . .. Ene rvat , am părăsit scau nu l îndr e ptîndu-m ă c ă.tr e loc uinţ a me a. Doream s ă
descop i:î r o înd eletnicire car e s ă m ă sustra gă s t ă rii de s pirit ce încerca s ă m ă cuprind ă. M i-am propus s ă fac rîndu ia l ă în odaia
me.a cu toate c ă iniţiati v a nu ave a nici
un rost, aco lo domnind o cur ăţ eni e exemplar ă . A m r e nunţat aşadar la cur ă ţ e ni e şi
m-am plimbat f ă r ă rost pr.intre magaziile ş i
şopro ane l e a ş e z ă ri i . Umblîncl la întîmplare ,
a m v ăz ut la r ă d ă cina unui plop ceva str ă 
lucitor, m- am apl ecat şi am lua t ele pe p ă 
mînt un cl e şt e patent şi o şurub e lni ţă .
Le -am priv it lung, le-am examin at cu atenlie constatînd că sînt fo ar te n oi , excelent
nichelate . Inevitabil mi-am amintit de Atanasie , care se ocup.a cu radiofonia. Doar el
putea s ă a.ib ă asemene a scul e . Erau totuşi
tar e ciudate sculele ac este a. Nu vă zus e m în155

că un cleşte patent cu patru făl ci , dispuse
perpendicular două cite dou ă, şi nici o şuru
b el niţă automa t ă , cu resort, care se răsu
cea singur ă , avînd o putere foa rte mare .
Am vrut, fir e ş te , să r estitui sculele radiofonis tului, dar ceva m-a oprit s ă -mi duc
inlen\.ia pîn ă la capăt. Pr ezenţa şi aspectul
ac es tor scule îmi tr eziseră oarecare bănu
ieli . . . M-am folosit de un şiretlic, deşi
sîn t împotriva acestor procedee. M-am apropiat de atelierul lui Atanasie şi am aşezat sculele la v edere, tr ă gîndu-mă înapoia gheţăriei. Am aştept a t. Dup ă cinci minute s-a ivit subalternul meu. A înaintat,
a remar cat sculele, a întors capul pretutindeni, s-a apl ecat şi le-a înşfă cat făcîndu-se
imediat n evăzut. Am r ă mas încremenit,
căci Atanasie, blîndul şi liniştitul Atanasie, avusese o expresie ciudat ă , un chip
descompus, de parcă de sculele acele a atîrna însăşi viaţa lui.
Intîmplarea mi-a dat de gîndit şi dintr-odată, ca într-o fulgerare, am întrezărit un
fapt care-mi scăpGlse pîn ă atunci, un fapt
esenţial, deaisiv poate. Imi dădeam seama
brusc de un aspec t pu ţin obişnuit, greu explicabil. Nenumăr,ate duminici, cu foarte
puţine ex cep ţii, Atanasie r ă mînea la cherhana, refuza să plece împreună cu pescarii, r e nunţa parcă la orice fel de distracţi e. Era doar un om tîn ă r, nu avea familie,
se cuvenea deci să plece m ăc ar pentru o
singur ă zi de aici. Pasiunea lui pentru radiofonie nu părea s ă fie atît de puternică
încît să-l subjuge, s ă -l captiveze pe deplin, să-l împingă spre o totală renunţare
la orice fel de distracţii. Prezenţa lui Sofronea era oarecum de înţeles, căci , bătrîn
fiind, lipsit de familie şi de rude, ursuz şi
î:năcrit pe deasupra, nu avea încotro să-şi
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îndrepte paşii. In schimb, Ata nasie îmi trezise a tunci mari suspiciuni .
A trebuit să depun mari eforturi pentru
a-mi păstra totuşi dreapta jud ecată . Suspiciunile mele nu se întemeiau la urma urmei pe o certitudine, pe un fapt re al, neîndoielnic. Aflîndu - mă sub influenţa acelor
trăiri tulburi, mintea mea era capabilă să
zămislească cele mai caraghioase neadevă
ruri. Se impunea să nu uit cumva că puteam fi v.ictima propriilor mele halucinaţii,
date fiind st ăr il e maladive prin care treceam de la o vreme încoace. Mă sileam
să-mi păstrez cumpătul, să nu alunec cumve. spre cine ştie ce greşeală atribuindu-i
lui Atanasie caracteristici pur şi simplu inventate .
Au urmat două săptămîni de muncă încordat ă şi am dat uitării întîmplarea. O imen să cantitate de p eş te sosea la cherhana, nu-mi mai vedeam capul de treburi. Mă
culcam tîrziu, mă deşteptam în zori, nu-mi
ardea de nici o altă problemă în afara celor legate de intensa activitate pe care o
depuneam. La sfîrşitul acestei activităţi,
cînd întreaga cantitate de peşte a fost încărcată în vase, am avut răgazul să mă
odihnesc.
In sîmbăta aceea, cînd pescarii au pără
sit cherhanaua îndreptîndu-se, potrivit obiceiului, către satele învecinate, am ră
mas iar pe mica insul ă, împreună cu Atanasie şi cu Sofronea. Intrezăream un alt
sfîrşit de săptămînă deloc vesel, mă învinuiam din nou pentru că nu pornisem şi
eu cu ultimul vas către oraş. Mă aşezasem
pe schela cherhanalei şi priveam absent
pămătufurile aurii ale stufăriilor, apa neagră a canalului pe care pluteau frunze de
lintiţă şi de nufăr. Felurite gînduri înce157

pură să - mi rlivăşeasci'.i

din nou mintea. Am
început s:1 dau ocol insulei, să mă 1nvîrt
fără rost printre clădirile şi bari'.icile aşe
zării. Am trecut de nenumărate ori pe dinaintea maqaziilor de scule pe scăreşti, a
gheţăriei, am depăşit încoace şi încolo niş
te îngrădituri de stuf, cîteva gherete, am
ajuns la de barcaderul principal în jurul că
ruia se îng rămădeau barcaze şi bărci de
toate formele şi m ărimile. Nu mai ştiam ce
să fac, să-mi mai omor vremea ... M-am
oprit brusc remarcînd la o mică distanţă
silueta lui Sofronea. Străbătea cărarea care
însoţea mulul cu o sprinteneal ă întru totul
neobişnuită mersului său greoi şi l egănat .
L-am văzut ajungînd la fereastra lui Atanasie, vîrîndu- şi capul pe ea, fapt care m-a
umplut de uimire. Ştiam că cei doi nu întreţin raporturi prea strînse, că se ocoleau
refuzîndu-şi adesea să-şi vorbească . Ce-şi
spuneau acum cu atîta însufleţire? L-am
văzut pe Atanasie agitînd bratele sale lungi
de parcă s-ar fi apărat de muşle . Am încercat s ă ascult conversaţia lor, dar nu am
reuşit. De dnta aceasta nu mă mai îndoiam : pe insulu se petreceau lucruri cel
puţin ciudalc . Am cinat şi m-am culcat petrecînd o noupte dP. nesomn, p lină de întrebări, propunîndu-m i ca a doua zi să-i
supraveghez îndeaproape, să-i supun unei
cercetări di screte şi stăruito•are . Indivizii
t ăinuiau ceva, puneau la cale o ticăloşie
căci numai ticăloşiile se pr egătesc în ascuns. Faptul că •nu părăseau cherhanaua
decî t arareori, că se ignor.au chipurile rec ipr oc, că găsisem sculele acelea neobişnui
te, toate m ă îndreptăţeau să pornesc o investigaţie. Era momentul să fiu cu ochii în
patru, pr es imţ. ea m că voi descoperi ceva
hotărîtor pentru liniştea mea ... Ştiam că
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Atanasie obi$nuieşte să vîslească sau să
înoate. Se îmbarca într-o mică lotc ă şi porn ea prin împrejurimi revenind foarte obosit şi foarte tîrziu. Era poate indicat să-l
urmăresc fiindcă expedi ţ iile lui nu prea
aveau caracter de agrement. Dar trebuia
s ă fiu precaut, să întreprind a ce astă acţiu
ne fără ca Sofronea, care nu părăsea pr'i.dvorul dormitorului, să mă observe. Dac ă
aceşti indivizi erau asociaţi, se cuvenea
să mă feresc de amîndoi în aceeaşi mă
su r ă .

A doua zi m-am deşteptat în zori şi am
un moment favorabil. Cum presupuneam, Atanasie a plecat cu barca sa că
tre canalele din partea de Est a cherhanalei, canale pe care le cunoştea oarecum.
M-am strecur.at pe Ungă nişte barcaze putrede, trase pe mal , şi m-am aş eza t într-o
lotcă înaintînd uşor în urma subalternului
meu. L-am lăsat să se îndepărteze prea
mult săvîrşind astfel o mare greşeală căci
în scurtă vreme l-am pierdut din vedere.
M-am îndepărtat de cherhana urmărind
malurile neregulate, acoperite de varietatea ameţitoare a ierburilor. Am plutit cam
o jum ă tate de ceas întîlnind în calea mea
o mulţim e neobişnuită de plauri, am intrat
în cîteva fundături cu apa mult scăzută,
peste care se aplecau frunzişurile bogate
ale luncilor. Am schimbat de nenumărate
ori poziţia bărcii şi tot vîslincl la întîmplare am dat peste un ţăi-m noroios, care se
întindea în lungul unei gîrle . Intr-o baltă
cu apă verzuie, înconjurată de rogoz, lintiţă şi unici am văzut nişte grinzi putrede, îmbibate de apă, distruse, un soi de
bîrne care întruchipau vag forma unui ad ă
post. Un roi de insecte zumzăia în jurul
meu intens, .razele soarelui îmi înfierbîntau
aşteptat
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n ec ruţător cr eş tetul, de dup ă drap er iile de
p ă puri şur i soseau [ oşne t c· şi pl escă it ur i. Din

dep i.î rtare îmi veni la urech e o melodie tii.răgănată , melancolic u, un su i. de cor firav,
alcă tuit clin cîtLvu glasuri s ubUri, tremurătoare. Am vîs lit cu puterE•, m-am afundat într-un hăţiş de plai1te, apoi am r ăma s
nemişcat aşteptînd o inevitabil ă apariţi e .
Sim ţe am iar n e l ă murit prezenţa cuiva ca re-mi supraveghe a mişc ările, am v ăz ut cum
la o cotitură a qîrl ei vîrfuril e unor ier buri
e rau cl ătinate u ş or. Dar din apropiere ţîş
nir ă fără veste nişte li şiţe, astfel că nu am
mai fost în stare s ă desluş e sc ceva.
Nici vorbă de A tanasie. Mă uitam în jur,
ascultam fiecare zgomot, încercam să mi.l.
orientez după soare, dup ă un pîlc de sălcii
pe care parcă le mai văzusem. Eram sigur
că m ă aflu în ajunul unei mari de scoperiri,
frem ă tam, nu-mi găseam astimpărul. Am
rămas nemişcat altă jum ăt ate de ceas şi
încredinţîndu - m ă că nu e nimeni în apropierea mea, am vîslit uşor spre apele unui
canal pe jum ă tat e secătuit, un fel de braţ
ml ăştinos din care creşteau m ănunchiuri
dese de pipirig . Senzaţia că cineva se afla
în imediata mea vecinătate devenise tiranică, covîrşitoar e . Am vîslit cu băgare de
seam ă , m-am apropiat de o mică ridid:itură de p ămînt, am coborît din lotc ă şi mi.-am
. croit drum printr-un pîlc de r ăc hite. Se lilsase o linişt e grea, s trivitoar e, totul încremenise în jur. J\m îna intat silindu-mu s ă
nu fac nici un zgomot şi m-am pomenit
brusc înaintea unei privelişti pe drept cuvînt ex traordinar ă . în faţa mea, cioplit
dintr-un trunchi ele pom, se înălţa un bust
alcătuit de mîntuial ă , sculptat grosolan de
o mînă vădlt nepr ic epută . Capul, ţuguiat
şi lunguieţ, se înă l ţa deasupra unui gît
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subţire, chipul, cu trăsături asp: e, cu nasul enorm şi arcadele sprîncenelu r mult ieşite în afară, amintea întrucîtva de statuile
descoperite în Insula Paştelui . O bărbie
proeminentă accentua asemănar ed şi m-am
dat cîţiva paşi înapoi uluit, consternat, incapabil s ă înţeleg această apariţi e . Aruncîndu-mi privirile în jur, am tresărit puternic înt rucît alte busturi aidomu celui din
faţa mC>a se uitau parcă la mine urmărin
du-mă cu un viu interes. Prin nica dumbrav5. în care poposisem se stre cura o uş oar 5. ad iere care-mi aducea Ja urechi un
vuiet neîntrerupt, un zvon încl o părtat de
glasuri, ace laşi cor pe care-l auz isem adinc~ao ri . Deasupra, frunz işuril e se c lătinau
lent, rc.1zele soarelui străbăteau pieziş c;;rfogul şi în apa murdar ă a canalului se desluşeau pete
alb-cenuşii,
asemenea unor
straturi de oseminte ...
Am dat să p ărăsesc locul şi îndreptîndu-m ii plin de oroare către lotc ă , abia atunci m-am speriat de-a binelea. Prin l ă stă
r işurile lucioase şi mişcătoare am zărit o
limb u de nisip care m ă rgin ea cîteva băl
toa ce. In mijlocul uneia din aceste băltoa 
ce se aflau rămăşiţele de net ă g ă duit ale unui avion, pe jumătate scufuncl11t în nămo
luri. Am înaintat n<luc f ă r ă a ma.i şovăi,
am d e p ăşit o barieră de buruieni ţepoase,
am r ă mas încremenit contempltnd rămăşi
ţe l e acelea neobişnuite .
Timpul sau prăbuşirea nimi cise s traşnic
aeronava, o dezmembrase, o fărî mitas e aproape . Mă găseam în f aţa a c2ea ce fusese cîndva un avi on impun ă tor, el e o form(t zveltă , cu o linie trădînd supletea nec sară zborur il or lungi şi rupide. Dar carlinqa, fuselajul, aripile se prcsc:himbe:1ser ă
î nlr-o mas ă info r m ~î. greu de supus unei re"
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constituiri veridice, într-un fel de sch elărie
negricioas ă, strîmbată, contorsi on a. tă . Dinapoia . învelişurilor . de tabLă .. se iveau . ni şte
coaste ruginite şi r ăs uc ite, elicea se scufund ase de mult în mo cir l ă , în locul hublourilor se c ăscau ni ş te găuri negre, sinistre. Şi pretutindeni pe a cest avi on înfric oşetor se aşternuseră straturi groase de
mîl şi muşchi din care răsăriseră de-a lungul timpului plante cu florile viu colorate,
aşa încît, privită dintr-un anume unghi, aveai impresia că ae ronava e încă trainică,
împodobit ă sărb ă toreşte de mîinile unor
nebuni, gata s ă -şi ia zborul şi să pluteasc ă
maj estuoasă deasupra ghiolurilor. O clip ă
am avut convingerea că vine c ătr e mine şi
numai strigătul cîtorva gîşte săl b atice m-a
readus la realitate. In mlaştina înconjură
toare, atît cît am fost în stare s ă o cercetez cu privirea, am v ăz ut nenum ărate piese metalice, un soi de instrumente sau scule provenite făr ă îndo ial ă din acest aparat
prăbuşit aici cine şti e de cînd ... Inainte
de plecare, apropiindu -m ă înc ă o dată de
aeronavă , am consta tat c ă plantele care
creştea u din ea şi de deasupra ei erau
foarte viguroas e, apar ţineau parc ă unor
specii inexistente în D eltă, fiind exotice
fără îndoial ă ...
M-am înapoiat la cherhana pe ascuns ajungînd la l ocu inţa mea istovit, năucit, dar
dornic să pun rînduial ă în atîtea impresii.
Mi-am dat seama că Atanasie sosise cu
mult înaintea mea . Atît el cît şi Sofronea
nu ar ătau că -mi simţiseră lipsa. Amîndoi
se comportau ca de obicei, Sofronea stînd
ne mi ş cat în privdorul dormitorului, Atanasie meşterind aparatele sale în magazia de
scule p es c ăreşti.
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M-am trîntit în pa t. Erctm la capătul puterilor nu atît datorit ă efortului muşchiula r
cît suprasolicitării nervoa se. Descoperirea
era într-adevăr extraordin ctră şi mă vedeam jucînd rolul de căpetenie în toată ace astă istorie care se anunţa extrem de interesantă şi de palpitant<l. Speram să dez leg un mare mister, mă so '~ OtP.am · capabi.l
să lămuresc totul. Avusesem R tace pesemne cu un avion prăbuşit în timpul războiu
lui cu toate că această prn supunere nu prea
mă încînta, a trebuit să. o accept deocamdată. !mi doream cu totul altceva, o descoperire aparte, visam şi rîvneam senzaţio
nalul cu orice pr eţ ... De asemenea busturile ar fi putut fi cioplite de un turist care
urmărea să-şi omoare vremea. Privite aşa
dar de pe o altă poziţi e , faptele deveneau
regretabil de banale, dezamăg.itoare. In
privinţa avionului eram poate obligat s ă
anunţ autorit ăţ ile, îndeplinindu-mi astfe l o
îndatorire cetăţenească în primul rînd ...
Dar Atanasie şi Sofronea ? Comportarea lor
bizară nu constituia oare un motiv de nelinişte, de îngrijorare?...
Şovă.iam între
felurite alternative, îmi torturam mintea cu
nenumărate întrebări , încercam să limpezesc întrucîtva situaţia. Şedeam lungit pe
pat, fumam ţiga r ă de la ţ igar ă , mă perpelea m neştiind ce ati tudine să. adopt. Eram
iritat, nemulţumit, mă. bucuram totuşi de
isprava mea, de marea descoperire pe care
o făcusem. Imi închipuiam că sînt înzestrat
cu un s im ţ deosebit, cu putinţa de a presi mţi ciudăţeniile. Aşa se explicau poate
stările mele sufleteş ti anterioare ... N -am
părăsit odaia, am adormit îmbr ă cat, tr ezindu-m ă în plină dimineaţă.
A urmat o săpt ă mînă de lucru susţinut.
M-am ferit să arăt celor din jur că sînt

preocupat de altceva decît de muncă . Mi-am
propus s ă fiu cît mai prudent şi să urmă
resc în,deap wape comportarea celor doi
subalterni ai mei. N-am remarcat la ei nici
o schimbare, munceau ca şi mai înainte,
nu-mi trezeau nici o bănuială. Faptul m-a
iritat la culme. A m găsit prile jul să mă reped pînă la salul Milia 23 şi să iau leg ătura
te l efoni că cu întreprinderea din Tulce a.
M-am interesat d e Atanasie şi Sofronea, a flînd că cei doi erau cu de săvîrşire necunoscuţ.i, nimeni n u auzise de ei. M-am buc urat nespus căc i istoria prindea să se
contureze oarecum. Am săvîrşit atunci cea
mai mare greşeal ă : nu am anunţat miliţia.
Plin de încredere în propriile mele puteri,
înfumur.a t, am socotit că voi fi în stare
să dezleg singur atîtea e nigme cîte se ivis eră în ultima v reme . Doream s ă fiu sin~J urul e rou al întîmplăr ii, să-mi r ev.ină doar
mi e meritul de a-i c aptura pe r ăufăcători.
De data ace asta am aştep tat sîmbăta ' cu
ne r ă bdare şi încă de Ia amiaz ă , după ce
au pleoat toţi pescarii, m-am preg ă tit de
acţiune . M -am prefăcut fireşte indiferent,
am jucat în continuare rolul omului plictisit şi m-am încuiat în odaia mea de unde
am prins să - i supraveghez pe cei doi. Imi
intrase în cap ideea c ă am ele-a face cu
nişte spioni cărora urma să le d emasc intenţiile c riminale . !mi. propune am să fiu
necruţă tor, să nu şov ă i, să-i prind asupra
faptului. Din ate lie rul lui Atanasie soseau
zgomote provenite clin niş t e ci ocănituri pute rnice iar Sofronea şedea în pridvo r aş
teptînd parcă ceva deosebit de important
pentru el ... Apoi nu ştiu cum, în vreme
ce m-am re tras penlru o clipă în odaie, cei
doi au disp ă rut de pe insul ă .
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N-am ezitat

am pornit iute spre epava
că-i
vo i găsi acolo.
Mi-am luat puşca de vînătoare şi am slră
b ă tut uşor distanta care mă desp ărţea de
locul acela. M-am ascuns dup ă un trunchi
de salcie şi am aşteptat, am aşteptat fără
ca cineva să apară. Nu se vedea şi nu se
auzea nimic, totul p ărea obişnuit, fîşia de
nisip, vegetaţia, băltoacele ... Nemulţumit,
am pătruns în trupul deteriorat al aeronavei. M-am instal·a t comod spre a dispune
de o largă rază de v.i zualitate şi am aşt ep
tat. Mă aflam într-o stare de agitaţie extremă, treceia m printr-un moment important
din viaţa mea. S-:a u scurs astfel două ceasuri de aşteptare zadarnică. Şedeam pleoş
tit, mă alertam la fiecare zgomot, ciuleam
întruna urechile. Nemaiavînd ce face, am
început să examinez cu atenţie interiorul
av ionului.
In jurul meu se răspîndea un morman
de fier ărie care nu oferea nimic concludent, lămuritor. întreaga aparatură de bord
era distrusă fie de explozie, fie de agenţii
naturali, i•a r partea de fuselaj rămas ă oare cum intactă, aceea în care m ă găseam,
suferise şi ea grave av arii. Prin geamurile
sparte, prin crăpături şi g ă uri p ătrunsese
din abund enţă nămolul favor.izînd creşterea
plantelor acvatice, dezvoltare a aproape
monstruoas ă a crus taceilor, a melcilor, a
scoicilor. Scaunele piloţilor erau preschimbate într-un soi de p astă neagră, pereţii
desp ăr ţitori fuseseră în întreg ime s tr ivi ţi ,
nişte fîşii provenind pesemne din combinezoain e, o jumătate de casc ă radio, sfărîmă
turi de cadrane şi bucăţi de piele putredă,
oam acestea erau singurele m ăr turii ale
prăbuşirii. Mă mira oarecum mul ţime a neobişnuită a cioburilor de sticl ă provenite
t1vionului

şi

sperî11d
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pesemne dintt-un mare nulil ă r de aparate
optice, cioburi ·care aveau o gradaţi e curioasă , un a pe care nu o .mai văzusem
pîn ă atunci. La acestea se mai adăuga poate aspectul bizar al compartimentelor navei, care erau înzestrate cu nişte bare metalice şi un soi de verigi prinse solid de
ele, apoi cîteva oale de aluminiu ce păn;iau
să fi fo st via se de gătit sau pentru luat
masa. Dar stric ă ciunil e pricinuite de pră
buşire şi de acţiunea apei împiedicau, cum
spuneam, or.ice reconstituire.
M-am sprijinit de un perete interior al
avionului şi am privit întristat rezultatele
dezastrului care avusese loc cine ştie cînd,
înţel e gînd că înfăptuisem o eroare de neiertat aşteptîndu-mi subalternii aici. Mă
gîndeam că am ratat putinţa de a-i surprinde asupra unor fapte necugetate. Eram decepţionat, se scurseser ă doar t rei ceasuri
de aşteptar e prosteas că. Am dat s ă p ără 
sesc epava, dar am rămas locului auzind,
ca în urmă cu trei săptămîni, un zvon melodios de glasuri. M-am apropiat de un hublou spart şi am privit afar ă ţinîndu-mi ră
suflarea. N-am văzut nimic. Am p ă răsit avionul şi am înaintat uşor ascultînd melod ia aceea care p ă rea de data aceasta ca
de orgă. Eram împresur,a t de o muzică suavă care sosea din văz duh , din pomi, din
ape, din p ămînt, din cer. Nu mai ş tiam încotro s-o apuc, am dat deoparte nişte buruieni în alte, am p ăş it pe o c ă rar e îngustă,
şe rpuitoare, ascultînd fascinat sunetele melodioase, cotropitoare ale acelei orgi nev ă
zute. Aerul vibra molcom în jurul meu,
vegetaţia părea toropit ă ,
întîlneam idolii
hidoşi care mă priveau parc ă dispreţuitori.
Nu .mai călcam parcă pe sol, pluteam printre vegetaţii, str ă b ă team desişurile cu o u166

ş urint ă

uluitoor e. Mişc <lrl k· mele erau le n-

m ă aflcam parcii pe funclu l un e i apl', m ti
simţeam a tr as irezistibil călre un anume
loc. Ca prin vis i-am văzut pe Atanasie şi
Sofronea stînd pe o mică ridicătură de p ă
mînt. Amîndoi erau îmbr ă oaţi ciudat, purtau nişte halate lungi, se apropiau de un
stîlp înalt de care era legată o făptură omenească. Sofronea a lovit v.ict<ima. Amîndoi
au dezlegat-o şi au purtat-o cătr e un rug

te,

pe care l-au aprins p entru incine rare. Vîlvătail e s-au ridicat rep ede înv ă luind cadavrul. Mă uitam aiurit, îmi pierise puterea de a a c ţiona, sc ă pasem din mînă puş
ca, mă cuprindea somnul. Am întrezărit
înainte de a-mi pierde cu noştinţa printre
frunzişuril e din apropi er e o form ă m e talic ă
lunguiaţ ă , zvelt ă , un aparat pregătit pentru decolare. Apoi cu ultimele pute ri care
mi-au mai rămas i-am desluşit p e Atanasie şi Sofronea v enind c ă tre mine şi rînjind batjocor.itori. M -au privit o v r eme şi
au plecat l ă sîndu -m ă acolo.
M -am dezme ticit foart e tîrziu, dup ă stele
cred că era aproape de miezul nopţii. Eram zdrobi t de oboseal ă . Mi-am găsit cu
greu barca şi am vîslit anevoie pentru a
ajung e la che rhana. Insuia e ra cu d e s ăv îr 
ş ir e pustie .
M -am plimbat o vreme p e băt ă tura din
jurul cherhanalei. Broaşt e le orăcăiau asurzitor, no.aptea ew compact ă , de n e p ă truns.
Stelele accentuau întunecimea grea ca o
povară iar cele două felinare pe care le
apr.irnsesem adunaseră în jurul lor roiuri
imense de ţînţari. P ă şeam pe o potec ă îngustă şi mă uitam aiurit la siluetele unor
bărci vechi, trase pe mal la arbori, la cl ă 
diri. Nu reuş e am să-mi revin după somnul
acela greu, provocat cine ştie cum. Am
167

înaintat bezmetic pe o cărare de-a lungul
straturilor de zarzava t, am scrutat din nou
întunecimile. Gh e ţăria şi depozitul de scule pescăreşti se profilau mătăhăloas e , pomii
foşneau uşo r , broaştele îşi mai domolise r ă
orăcăitul ... Dînd colţul depozitului am auzit gl,a suri de după peretele de paiantă .
M-am apropiat constatînd că interlocutorii
sînt subalternii mei dac ă se mai puteau
numi astfel. I-am auzit chemîndu-mă înă
untru şi i-am ascultat p ătrunzînd în mica
încăpere. Eram epuizat, m-am prăbuşit pe
un scaun. Nu aveam putere să vorbesc.
Indivizii m-au privit înveseliţi şi s-•a u aplecat asupra mesei pe care se afla un obiect
străluci tor.
- E gata ! exclamă Atanasie cu încîntare. Acum v om pleca, ne vom înapoia acasă ! Acestea sînt poate ultimele cuvinte
rostite într-o limbu pe care mi-am însuşit-o
atît de greu ...
- Vom pleca! Vom pleca! apro bă Sofr onea. Chiar în no aptea asta !
Şedeam ine rt pe scaun, îi ascultam, îi
vedeam, dar nu izbuteam să intervin. Neput i nţa mea li se p ăru foarte caraghioasă
căci se uitară la mine înveseliţi. Se pregă te au evident de plecare .
- Cine sînt e ţi? am r e uşit eu să îngaim
cu un glas stins silindu-m ă să-mi ţin capul
ridicat.
Atanasie m-a cercetat cu vădită compă
timire, a ridicat din umeri declarînd că n-aş
fi capabil să înţeleg cine sînt oricît s-ar
stră dui în sensul acesta.
- Dac ă ţi-aş spune, vorbi el, c ă civilizaţia noastră co exist ă cu a voastră, nu m-ai
crede sau n-ai pricepe aşa ceva . Dacă ţi-aş
mai spune că ne aflăm aici de trei mii de
;:i.ni datorit ă unui naufragiu, iar n-ai fi în
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state să inţelegî. Cum să mă fa c inţefes cr~
şadar, de ce limbaj sau de care concepte
să mă folosesc pentru a-ţi comunica lucruri.
inteligibile? Noi am depăşit de .mult con-·
diţionările voastre, trăim acel continuum
al Universului oare nu e decît spaţiu vid
şi timp pur, noi fiind doar vibraţii şi neregularităţi ale acestor două elemente fundamentale. . . Doar Einstein s-a apropiat
oarecum de marile noastre adevăruri deşi
tipul a fost un spirit primitiv, a bănuit doar
foarte vag adevărata esenţă a existenţei.
Einstein al vostru, care continu ă să existe
matematic în timp, cu care dialogăm uneori, n-a fost înţeles totuşi decît de puţini
fizicieni, restul semenilor dumitale, ca şi
dumneata dealtfel, neavînd idee despre sublimul adevăratei cuno·aşteri . . . Dacă pă
răsim acest ţinut nu o facem spre a stră
bate o distanţă, ci pentru a ne situa în lumea noastră care este aspaţială şi atempor.ală ...
- Dar victima, victima! m-.am bîlbîit eu
refepindu-mă la sacrificiul săvîrşit în desişuri.

- Ah! exclamă el amuzat. Sacrificiul a-·
cela e o practic ă deprinsă de la voi, din
vremea în care cherhanaua aceasta, cum H
spuneţi, aparţinea unor antropoizi. Ţi-am
spus doar că naufragiul nostru s-a produs:
în urmă cu cîtev·a mii de ani şi că de atund
ne tot străduim să reperăm direcţia une>i
radi.aţii. Victima aceea nu era însă un orn,
ci o făptură pe care am creat-o, ca şi altele>,
spre a ne ajuta. Ne-a pl<lcut prnc tica voa s~
tră ancestrială şi am adoptat-o ca pe o dis·
tracţie oarecare.
Au început s ă vorbească într-o limbă
necunoscută, S'ă comunice mai bine zis prin
cîteva semne şi. exclamaţii. Au apucat pieC-da 5696 coala 7
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sa strălucitoare de pe masă şi s-au îndreptat către uşă. Inainte de a dispărea, Atanasie s-a oprit înaintea mea şi m-a asigurat că-mi voi reveni curînd din neputinţa
trup ească pe care mi-a pricinuit-o spre a
nu avea necazuri cu mine.
- S ă ştii că timpul se desfă şoa ră într-o
infinitate de sensuri, nu numai de la trecut spre v iit or, mi-a mai spus el înainte de
a pleca definitiv.
Am rămas năucH, incapabil să ripostez,
am stat multă vreme pe scaun, m-am urnit
cu greu, într-un tîrziu ieşind afar ă . Am auzit un zumzet îndepărtat văzîn d în acelaşi
timp o lumin ă alb ăs trie care a invadat
penitru o clip ă or1zontul ...
F ireş t e c ă nu i-am mai văzut pe cei doi.
S-au întreprins cercetări spre a se afla cine au fost cu adevărat. Pescarii s-au ară
tat foarte nedumeriţi şi scormonind în amintiri, au recunoscut că, într - adevăr, Atanasie ş i Sofronea i ntraseră în mijlocul lor
pe 'n es im ţite, fără a le trezi suspiciuni cu
privire l1a identHatea lor. Intreaga poveste
fu trep tat uitat ă iar aeronava, supusă unor
temeinice c e rc et ă ri, nu scosese nimic senzaţ i onal la iv ea lă decît doar aparatura aceea optică foarte complicată, cu o gradaţie extrem de curioas ă.
M-am aib ăit ut şi eu de cîteva ori pe la
aeronava di strusă, am contemplat chipurile
ciopMe din preajma ei, m-am p ătrun s de
simţăminte contradictorii, nedesluşite. Imaginea celor doi fu9ari a început să se ştea r
qă din mintea mea, şi-a pierdut par că sensul, a devenit un soi de legendă.
Din toate aceste întîmplări nu mai p ăs
trez decît n esigura impresie a unor trăir i
absolut personale, convingerea vagă potrivit căre ia nervozita·tea mea mal.activă ar ·fi
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dat naştere unor fantastice viziuni. Delta
de azi nu mai este cea de atunci. Pe de
altă parte, am p ă r ă sit de mult cherhanaua
de care m ă legasem atît de mult sufl ete ş 
te. Este bine s ă cred t otuşi c ă p ă ţaniil e
mele au fo st doar parţial ad evă rat e .
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FANTASMA

Micul remorcher s-a oprit înaintea mării.
Auzeam limpede valurile năpustit e asupra
insulei, desJuşeam încă, prin pîcla înseră
rii, mulţimea pescăruşilor zburfod gălăgi
oasă peste îngusta fîşie de nisip. In preajmă stufăriile se ondul.au lent. Canalul pe
care plutisem devenise negru. Stelele nu se
iviser ă. Ziua se cumpănea cu noaptea.
Luchian, căpitanul vasului, l-a chemat pe
mecanic. Au co.b orît în apă o barcă scurtă
cu care urmau să porn ea scă la vînătoare.
M-au asigur.at că se vor înapoia după două
ceasuri. S-au îndepărtat apoi afundîndu-se
într-o gîrlă. Luchian, masiv, cu profilul colţuros, şedea ghemuit I.a prova. Celălalt, Serghei, vîslea uşor îndoindu-şi ritmic umerii
largi, chipul rotund. Amîndoi au dispărut
astfel în desişuri.
Mă plimbam pe punte. Ascultam vî.ntul
strecurat prin trestii, scîrţîitul odgonului
oare lega remorcherul de o salcie singuratic ă . Mă uitam la insul ă, simţind cum mă
cuprinde un sentiment de nelinişte. Ce cău
tam la urma urmei aici ? Gîndul că trebui'8
să-i aştept pe vînă.tori nu-mi era pe plac.
Continuam să măsor puntea de la un capăt
la altul şi să mă întreb cum de acceptasem
să-i însoţesc pe cei doi navigatori. Privelişt ea înconjurătoare îşi pierduse orice far172

mec, iar vasul, cu toate luminile stinse, mi
s-a părut brusc inospitalier.
M-am săturnt de atîta umblet şi m-am
retr1as în cabi!tla căl ătorilor. M-am lungit
pe o canapea aprinzîndu-mi o ţigară. Re morcherul se clătina domol, vîntul încetase, clipocitul valurilor începuse să mă irite. Prin uşa larg deschis ă năvă l ea răcoarea
nopţii. Razele palide ale lunii p ătrunde au
în acest interior dezvăluindu-i surpr inz ăto r
de precis componente le : paturi suprapuse,
dulăpiorul cu oglindă, masa cu învelitoarn
de muşama, cîteva straie marinăreşti.
Mi-am privit ceasul - se scurseseră cele două ore. Dar vînătoarea se desfăşura
pesemne pasionant, silindu-mă să aştept
sosirea celor doi înc ă o bună bucată de
vreme. Nu auzisem totuşi nici o împuş di
tură. De ce? Oare vîntul care bătuse pînă
mai adineaori să fi împiedicat propagarea
detunăturilor?

Intins pe canapea, cu braţele sub ceam,
m-am gî.ndit la Luchian şi la mecanicul s ău .
Nu-i cunoşteam prea bine. Avusesem cu
ei doar o singură întrevedere cu mulţi ani
în urmă. Mi-am adus aminte de di s cuţia a ceea, de i,s.p r ăvil e vînăto r eş ti cu care se
l ăudaseră am.îndoi. Revedeam locul, chipurile celor din jur, în urechi îmi răsunau melodiile străvechi scoase de un acordeon dogH ... Dar oînd se petrecuser ă toate aste a ?
După ce absolvisem facultatea sau înainte
de a fi student? ... Căpitanul şi mecanicul
m-au poftit atunci pe remorcherul lor. I-am
refuz.at. Au stăruit pînă cînd le-am făgăduit
că-i voi însoţi. Dar, datorită unei îmbulzeli,
i-am pierdut din vedere şi zadarnic am cău
tat apoi, cutreierînd întreg por•t ul, remorcherul „Rîndunica" - nu auzise nimeni de
el . . .
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Am tras cu urechea la un zgomot slab.
Pe puntea inferioară, dinspr e sala maşini
lor, se a uz iră paşi înfund a ţi, voci înăbuşite.
M-am săltat de pe canapea şi m-am năpus
tit afară pentru a-i întîmpina pe vînători .
N-am văzut nimic. Am rămas locului n er euşind s ă înţeleg ce se petrece .
Am contempl,a t din nou peisajul din plin
scălda,t de razele lunii. Malurile, ac operite
cu stuf, se întindeau p înă departe pierzîndu-se în mare. Asupra insulei pustii c ă deau
acele:aşi v1
a luri înspumate . Canalul căpăta
se înfăţiş are de golf şi pe luciul lui gălbui
lunecau n eîncetat umbre şovă i elniee. Undev a dep arte, c ătre sud, într-o d e schiz ătură
a vegetaţiei, se ghiceau p arcă ac op erişuri
de case în jurul unei cherhanale . Se vedeau de asemenea livezi, vii, forfot ă de oameni... M-am descotorosit însă grabnic de
această iluzie.
Se scur ses eră alte dou ă ceasuri fără s ă
aud o împuş că•tur ă . Ş ede am încordat, în a ş 
teptare. Era inadmisibil ca Luchian s ă nu
fi slobozit un foc măcar. Imi treceau prin
minte felurite presupuneri, mă gîndeam l a
posibilitatea unui accident, îmi închipuiam
barca răsturna,tă şi pe cei doi navigatori
înotin'd în jurul ei. Dar cei doi navigatori
erau desigur oameni în cer c aţi, cu experienţă. Ştiau ei cum să se descurce în cele mai
vitrege situaţi i.
Vîntul îşi redobîndise vigoarea, sufla
vră jmaş aducînd mirosuri marine. Trestiile foşneau puternic, valurile izbeau pîntecele ambarcaţiei. Se auziră strig ăte prelungi
de păsări, din întunecimi izbu cni ceva ce
s e măna cu un hohot de rîs. In apa canalului, de o luminisc enţă stranie, prinseră s ă
se vadă p arcă adîncurile pline cu plante şi
peşti a d ormiţi.
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Am început să ce rcetez vasul. Nu ştiu
ce m-a îndemnat să o fac, poate zgomotele
de adineaorJ. Am coborît în sala maşinilor,
am răsucit întrerupătorul şi am privit cu
luare aminte fiecare colţ, dînd ocol motorului care încă mai era cald. Am intrat apoi într-o înc ăpere strimtă , care slujea drept
cabină pentru marinari, am pătruns într-o
altă încăpere, mai largă , unde am dat de
dou ă paturi. Eram surprins fiindcă nu-mi
închipuisem că vasul putea fi atît de încă
p ător. Pe un perete metalic se înălţau cîteva rafturi pline cu maldăre de hîrtii şi
registre. Apropiindu-mă, am apucat pr.ima
hîrtie ~i La lumina becului am văzut că e
acoperită cu un text scris în caractere necunoscute. Am luat apoi o mapă pe care
am deschis-o consta.tind că e plină cu hărţi
geogr,a fice indicînd cu precădere locul în
care mă aflam. Dar hărţile acestea nu corespundeau realităţii, înfăţişau reţele de
canale şi localităţi inexistente. Insula, de
pildă, era prezentată deformat, fiind enormă, muH alungită către nord. Am tras apoi
din riaft un registru şi iar am dat de scrierea aceea de neînţeles ...
M-·am îndepărtat de hîrţoage. Am urcat
o scăriţă de fier ajungmd pe punte unde am
rămas să ascult şuier,atul vîntului, bolboroseala talazurilor revărsate din abundenţă asupra insulei. Ceasul ară-ta miezul
nopţii. Intorcînd capul, am văzut la pupa,
sau mi s-a părut că văd, două siluete albicioase. Am dat fuga într-acolo. Nu era
nimeni. Incepuse s ă-mi fie teamă .
Odgonul seîirţîia amarnic, v,a sul se clă
tina bezmetic, valurile se izbeau violent
de borduri. Hohotul de rîs din întunecimi
izbucni din nou cutreierînd în ecouri neobişnuit de lungi împrejurimile luminate
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faam aţîţat, aveam impresia că
aflu pe o ambarcaţie abandonată, vi·ctima unui n aufragiu . M ă simţeam privit din
beznele d esişurilor , cerceta·t cu atenţie de
nişte ochi nevăzuţi. Stufăriile se r ăvăşeau
sub rafalele furtunii, cerul devenise sticlos . Şi pentru nu ştiu a cîta oară vîntul
îşi domoli furi a preschimbîndu-se într -o adiere slabă, abia perceptibilă, insistent ă

de

lună.

mă

totuşi.

Am văzut o l otcă plutind p i eziş pe apa
canalului. Silueta ei se contura limpede,
neînd oielnic. Se îndrepta către vas şi după U Q1 scurt răstimp am remarcat că e condus ă de un bărbat. M-am apropiat de copastie. Distingeam un chip l·at, încadrat de
o barbă stufoasă.
- Ce cauti aici? m-a întrebat individul
cu o v oce răstită, din care răzbătea un accent de îngrijorare .
- Mă uit la lun ă, i-am răspuns dorind
să glumesc.
- P l eacă ! Pl eacă imedi.at ! a strigat el.
Fugi oriunde vezi cu ochii !
Şi s-a îndepăr•tat vîslind nebuneş te .
Am fost foarte şocat. Nu înţe legeam ce
temei avea îndeml!lul necunoscutului. Şe
de am la dul!letă , mă uitam în dreapta şi în
stînga, nu descopeream nicăieri prioini de
nelinişte . Şi cum şedeam aşa, reflectînd la
nefirescul acestei ultime întîmp l ări, am auzit din nou hohotul amarnic, batjocoritor ,
ale că rui ecouri se rostogole.au pînă departe, peste pu stietăţ il e necuprinse.
Situaţia devenise i111suportabil ă . Bănuiam
că în jurul meu se petreceau fapte care
scăpau observaţiei directe. Incercam din
răsputeri să-mi strunesc fantezia, să apreciez lucid împrejurarea, să nu mă las în
voia unor spaime cop il ăreşti.
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Şi cum depuneam :sforţări dispenate pentru a rămîne calm, mi-am reamintit de că
pitanul Luchii1a n, de convorbirea noastră
purtată cîndva în bodegă. II socotisem atunci un aiurH din moment ce ţinuse să-mi
vorbească despre
descoperirea, capitală,
chipurile, pe oare o făcuse în l)eltă. Ascultase, pretindea, de re comandările cîtorva texte străvechi ce-i fuseseră încredinţa
te de un str ăbunic. Textele acelea indicau
un loc în care se f ă cea simţi.t ă aşa-zisa
forţă necunos cut ă . . . Cum putea să aib ă
asemenea preocupări un navigator serios ?
Şi de ce nu le acordasem m ăcar o minim ă
importanţă , de ce le considerasem drept simple fl ec ăreli? Eram înciudat, recunoşteam
c ă mă compoFtasem prost e şte ... Pe de alt ă pa.rte ,
întîlnirea cu Luchian trebuia
să-mi reînvie t.r ecutul. Am acceptat, în aş
teptarea vasului de c ălători ce urma să mă
r eaduc ă la Tulcea, să- l însoţesc pînă a.ici.
De ce? Şi cine era la urma urmei acest că
pitan de remorch er?
Se f ăcus e frig, ceasul ară ta ora două,
trebuia să m ă culc, să alung din minte atîte a tîmpenii. Vîntul încetase să bat ă , apa
redevenise lucie, umezeala nop ţ ii acoperise
totul cu o poleială argintie. Pe întreaga
întirrldere a canalului şerpui·au dîre înspumate. Insul,a se învăluise într-o pîclă stră
vezie care sub r.azele lunii zămislea felurite întruchipări înş elătoare. DLn largul
mării soseau p.arcă gemete, glasuri, şoap
te şi ceva, ca o uriaşă răsuflare, răbufnea
din tufişurile învecinate .
N-am mai fost în stare să îndur. M-am
n ăpus 1 tit c ătre cabirna de comandi;i şi am
tras puternic de sirenă spre a da alarma
căci acolo, în bălţi, se p etrecuse în mod
sigur o nenorocire. Smuceam însă . zadarnic
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de mîner
sirena ră m ăsese mut ă. Trebuia, orictf.m, să fac altceva şi atunci am că
utat clopotul de la prova. Apucînd frînghia
care-i su sţinea limba, am dat s-o scutur,
dar clopotul s-a spart, cioburile lui căzînd
în apă.
De data aceasta nu încă p ea nici o îndoială se petreceau fapte anapoda. Nu
mai era vorba de ipoteze, ci de un incontestabil adevăr. Se impunea să întreprind
negr eş it o acţiune, să iau o iniţiativă energică, altminteri aş fi riscat să-mi pun în
pericol însăşi v ia ţa .
Am alergat către sala maşinilor deşi firavele mele cunoştinţe de mecanică nu puteau să-mi slujească la ceva. A m orbecăit
prin cabina strimtă, am scăp ărat cîteva
beţe de chibrit fiindcă bateriile nu mai
furnizau energie. Privind atent motorul am
rămas stupefiat. Acesta nu era un diesel,
cum mă aşteptasem, ci o biată maşină de
aburi, deteriorată, ruginit ă, inutilizabilă. Am
dat fuga în dormitor şi la flac ăr·a altor
beţe de chibrit am constatat şi aicj schimbări incredibile ; în locul paturilor se vedeau acum hamacuri, iar mobilierul devenise pur şi simplu rudimentar.
Am revenit pe punte scos din minţi. Imprejurimile erau de nerecunoscut. Pretutindeni crescuseră arbori viguroşi, trestii
de o înălţime neobiş nuită . Cerul, purpuriu,
părea o cupolă, insula dispărus e, în locul
ei întinzîndu-se o mare calmă , acoperită
cu negurii. La vas nici nu îndrăzneam să
mă uit m ă aflam pe o ambarcaţie putregăită, o adevărată epavă.
Alergam . disper,a t de colo-colo, nu ştiam
ce să fac . Mă simţeam înconjurat de o putere vrăjmaşă, nimicitoare, căzusem într-o
capeană fără ie şire. Tr ăiam evident o scur178

gere inversă a timpului, mil desprinses ~ m
de prezen t, m ă afundam în trecu t. Str ig ă
tele mele nu ajungeau la urechile cuiva,
eram singur în mijlocul acestei halucinaţ ii . . . Cu Uil1 suprem efort, ş tiind că numai
eu însumi m ă pot salva, m-am aruncat în
apă. Alt mijloc de a p ă r ăs i epava nu ex ista.
Canalul, puternic iluminat din adîncuri,
îmi oferea o privelişt e de n ecrezut. Ve deam sub mine tot ceea ce se ascunde priviril.lor, între aga feerie a apelor : covoare
de melci şi pe scoici, desimi de plante
miş cătoare, peşti încremeniţi. Nu înotam,
pluteam par că prin văz duh, deasupra unei
adîncituri imense. Printre ierburile n esfîrşite şer puiau forme prelungi, ca nişte coame de p ă r sau ca nişte bra ţe moi ce se
ridicau mereu că tr e mine . Desl uş ea m siluete şi chipuri om eneş ti care asistau mirate la sforţ ăr il e mele. . . A m str ăbă tut
astfe l cam o jum ăta te •de kilometru pînă
cînd, epuizat, am ajuns la un trunchi de
arbore de care m-am agăţat. Alături se afla o luntre. Am sărit în ea . Canalul şi împrej unimile îşi re d obîn d iser ă înfăţ işa rea obişnuită.

Am v îs1it n eîn trerupt, ca niciodată , ajung1ncl spre ziuă la Sfîntu Ghe orghe. Primul om pe oare l-am întîlnit a fost pontoni erul Dragomir. Am legat luntrea ş i
m- am căţăra t pe ponton.
- V i s-a întîmplat ceva? m-a întrebat
e l.

I-am relata t pe nerăs uflat e p ăţ ania . M-a
privit nedumerit, invitîndu-m ă ap oi în cabina lui. Mi-a oferit o cană cu vin. Mă
zbuciumam însă, ţin eam să anunţ imedi1a.t
auto>f it ăţile asupra celor petrecute . La a
doua cană cu vin, după ce mi-am r e căpă179

tat oarecum caimul, Dragomir mi-a declarat că mă văz us e ieri plecînd spre bălţi,
dar nu cu un remorcher ci cu luntrea
pontonului. Nu auzise de nici un căpitan
de vas cu numele de Luchian şi nici de
vreun mecanic nu numele de Serghei. Ştia
în schimb că acolo, în apropierea insulei,
se produc uneori fenomene interesante.
S-au scurs mulţi ani de la a ceastă întîmplare. Am întreprins între timp amă
nunţi.te cercetări asupra tuturor marinarilor din portul Tulcea - nimeni nu a auzit de vasul „Rîndunic a " sau de echipajul
lui.

•
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Existenţa oraşului Confinium este men\:ion a tă pentru
prima dat ă în „Cronica
IVlagna " şi anume în carte.a a IX-a, tomul
IV, p. 120-1 35, apă ru tă la Fl orenţa în
163 1. Alte c on semn ări privind ac e astă aşez a re situat ă undeva la Gurile Dunării au

fos t desc operite ulterior în cîteva bibliote ci . Se pot cita bun ăoară ca do cumente
v re dnice de încred ere : „Memoriile " lui
Augustino Rucci şi ale lu:i Tommaseo Colonna, edita·t e împreun ă la Basel, în 1670,
„I-:Listo-ria Celtorum" a lui Sir Edward Forbes, Londra, 1681, „C ă l ă toria prin lume"
a lui Ioan de Sevilla, Madrid, 1689, ş.a.
Nenum ărnţi navigatori şi neguţă tori şi-au
adus mai tîrziu contribuţia la cunoaşt e rea
oraşului, însemn ările lor constituind m ăr
turii neîndoielinice. Se pot menţ iona astfel:
„Comentariile" genovezului Oiangi.acomo
Costa, bărbat cutezător, care a urmărit s ă
înfiinţeze în DeHa Dună rii un mic port,
„Armon icele" lui Hans Petrus, misionar
catolic, „Oglinda Magică u a lui Rudolf
Ganzermiller, c ăl ător anonim din secolul al
XVI-le a, care ar fi zăbovit chiar un răs
timp în ţinutul acesta.
lnsemnările, no,t ele de călătorie, jurnalele şi c ă rţile celor p o meni ţi cuprind descrieri mai mult sau mai puţin exacte ale
oraşului. In ele se fac fe lurite pr eciză ri, se
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sus ţ in mulţim e de idei la un
Neconcordanţel e

moment dat
şi inadvert e nţe l e ablmdă. Relat ă rile unora intră în
co ntradicţie cu ale altora, o cercetare atent ă a fiecărui material documentar s tîrnind nedumer.irea. Ins ăşi poziţia geografică a or·aşului r ă mîne incertă întrucît ea e
s ituată cînd pe braţul Chilia, cmd pe bratul Sulina, cînd, în sfîrşit, în dreptul unei
insule. Şi dacă rruai adăugăm la toate acestea faptul c ă în hărţile nautice ale vremii, în portulane, Confinium nu este nică 
ieri consemnat, încurcătura devine, fireş te, foarte mare .
Cel mad. atent şi mai osîrdnic cercet ă tor
al oraşului se dovedeşte a fi totuşi genovezul Gian~iacomo Costa care, dup ă
propriile lui m ărturii, ar fi str ăbătut ele
nenum ă rate ori Delta Dun ăr ii. Notele de
c ă l ă t or i e pe care ni le-a l ăsat, tip ă rite în
1792 în Frankfurt p e lv'Iain, par să pornească de la o bază r e al ă , autorul pretinzînd că a v izitat personal locurile descrise . Relat ănile acestuia, deşi parţial lacunare, împestriţat e cu aforisme şi recomand ă ri
morale, dispun de o exactitate · mulţumi
toare faţă de ale altor pretinş i obserV'a to ni ai aşe ză r i i.
Genovezul ar fi poposit în Coillfiniu.m
cam prim mijlocul verii anului 1752, dat ă pe
care trebuie s ă o luăm ca atare. Chiar din
prima clip ă a fost izbit de ciudăţenia acestui aşa -zis port, de vechimea şi pustietatea lui deplină. Scrupulos în descriere, mergînd pînă la detalii i1esemnificative, 1 a
întreprins împreun ă cu însoţitor.ii lui, marin ari şi neguţ ă tori , · o investigaţie susţinu
. t ă, iiădă jduind , dup ă cum afirmă, să înteincredibil e.
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meieze aici un viitor popas pentru navele
genoveze.
In „Historia Celtorum", Sir Edward Forbes
susţine că nu
a vizitat oraşul, mărgi
nindu-se să-l privească de la distanţă. Nuvigînd pe apele Deltei cu iahtul său, nu a
vrut să-şi strice plă ce rea unei călătorii de
agrement. Notele sale de călătorie cuprind
însă o aproximativă descriere din care se
desprinde un vag simţămînt de nelinişte
faţă de nişte clădiri apărut e brusc dintre
stufărişuri. Cum nu avea la dispoziţie informa ţii certe asupr.a locului, şi-a propus să
rev ină aici cu primul prilej pentru a l ă
muri lucrurile.
Augustino Rucci şi Tommaseo Colonna
declară că au cercetat îndeaproape o cetate necunoscută, dar afirmaţiile lor, deşi
categorke, nu sînt vrednice de mare încredere. Primul face o confuzie căci se referă în mod sigur la cetatea Histria, celălalt, la fel de imprecis, chiar fantast, ·încearcă să ne convingă de existenţa unor
fiinţe fabuloase întîlnite chipurile în preajma lacului Razelm. Ioan de Sevilla, Hans
Pe trus şi Rudolf Ganzermliler par să fi ză
bovit într-·adevăr în oraş, dar pentru scurtă vreme . Descrieriile lor concordă oarecum cu ale genovezului şi ale englezului,
fără a se ridica totuşi la limpezimea şi exactitatea lor.
Intr-un cuvînt, însemnăr.Ue tuturor acestor observatori pot fi, în ciuda multor nepotriviri, coroborate, pot contribui la realizarea unei imagini unitare asupra aşe
zăr.ii. Privit din ·a tîtea unghiuri şi prin atîţia ochi, era inev itabil să nu se ajungă la
o concordanţă deplină. O încercare de sinteză a tuturor co.nsemnărilor este desigur
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necesară, l ăsîndu-se
aberaţiile, elementele

deoparte bineînţeles
fanteziste.
La data descoperirii ' lui, Confinium era
un oraş .mort, nu avea începuturi sau istorie, p ărea clădH acolo din vecie. Situat cu
certitud.ine între braţul Sulina ş i braţul Sfîntu Gheorghe, cam p e lîngă lacu l Puiuleţ,
înfăţişar ea lui trebuie să fi fost teribilă.
Nu dispunea de nici o trăsătur ă arhitectonică în măsură a-l asemui, chiar şi în treacăt, cu o localitate obişnuită. Cheiul, care
asigurase ci;ne ştie cînd accesul ambarcaţiilor, îşi expunea dezolant par.apeţii sfărî
maţi ş i treptele năruite. Instalată pe o platformă de granit, aşezarea propriu-zisă că
zuse şi ea în ruină. Clădirile, cîte mai răm ă
seseră în pidoare, de form ă cilindrică, se
rînduiau în şiruri paralele, neavînd ferestre sau uşi . Lipseau arterele de circulaţie,
pieţele şi scuaruriile. Lipseau de asemenea
edificiile cu caracter administrativ sau de
utilitate publică. Stufăriile bălţilor, bălăriile,
mărăcinişurile năpădiser ă platforma. Pînze
de apă verzuie se întindeau la temeliile zidurilor. Cîte un arbore din care coborau
liane disloca pe alocuri pavajul pe suprafaţa
căruia forfoteau
nestînjeniţi
şerpii,
broaştele şi crustaceii. ..
Genovezul Giangiacomo Costa, petrecînd
cîteva zile în locul acesta, s-a încumetat să
viziteze clădirile care nu căzuseră încă în
ruină. S-a slujit de nişte scări improvizate
îritrucît accesul se rea1iza prin p ărţile superioare ale ciudaţilor cilindrii. S-au făcut astfel surprinzătoare constatări. incăperile, dispuse circular în jurul unui soi de lift, avînd
fiecare doar cHe trei p ereţi, erau mobilate
simplu, cu piese din lemn putred, deteriorat.
Nu a găsit pe nicăieri unelte sau instrumente dorn.estice, înscr isuri. A văzut în schimb
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numeroase inel e metalice, prinse în pereU,
inele de care atîrnau fîşii de piele şi frînqhii. tn urma cercetărilor sale, genovezul
a tr<i s concluzia, pripită, cum că aşezarea
ar fi fost pustiit ă de o epide mie, deşi, dup ă
cum singur declara , nu a descoperH oseminte omeneşti .
în „Historia Celtorum" , Sir Edward Forbes
susţine o idee greu de accepta t. Absenta
clădirilor administrative ar dovedi , dup ă el,
o înaintată tr e apt ă de ev oluţie socială. Sir
Edward Forbes ma i avansea ză o p ă rere, la
fel de haz ard a t ă, potriv.it căr e ia fiecare locuinţ ă ar fi ad ăpostit doar cîte o singură familie ce ar fi vieţuit într-o d eplin ă izolare,
fenomenul de terminînd înc etarea oric ărei
activităţi cetăţeneşti. Confiinienii, renunţî11d
la confruntările de opinii şi interese, au
pierit astfel încetul cu încetul într-o agonie
ş i un marasm des ăvî rşit.
Augustino Rucci încearcă şi el să contribuie la elucidarea altor aspecte b~zare. In
„Memoriile" sale, pretinde că a încer.cat să
numer e cilindrii platformei. Dup ă o zi de
s forţări n-a reuşit să duc ă operaţia pînă la
c ap ă t. A reluat număr ă toarea în zilele următoare, dar tot fără un rezultat mulţumi
tor . Cilindrii, deşi rînclui ti în şiruri egale,
se pre lungeau în chip deruta nt, re alizînd
o configuraţie urbanisti că de neînteles. Cirra de cincispreze ce mii pe care n e-o pune
la dispo ziţie este desigur exage rat ă .
Hans Petrus es te de părer e, ca şi Sir
Edward Forbes , c ă lo cuitorii oraşului au
tră it în comunităţi strict familiale, independente şi solitare şi că perpetuarea acestora
s-ar fi î nfăptuit numa·i endogam. Degeneral'e a ş i dispari ţia confinienilor s-ar fi da~
torat to cmai căsător iilor contractate · într~
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rude, practică cc a condus inevitabil la
dev.italizarea şi pieirea acestei s emin ţii.
Un aspect remarcat judicios de către Rudolf Ganzermuler este acela că mobilierul
locuinţelor, prin dimensiunile lui reduse, ar
fi fost folosit de nişte oameni firavi, inca pabili de mari eforturi. Printre r ămăşi ţe l e
de mobilier crut.a te oarecum de distrugerea
timpului el ar fi descoperit resturi ale un or
instrumentare casnice mult asemănătoare
jucăriilor. Dar Rudolf GanzermUler emite
totuşi o ipoteză dep l asată atunci cînd susţine cum că oraşul ar fi fost locuit doar
de copii.
Ioan De Sevilla pretinde că ar fi p ătruns
şi el într-o locuinţă confiniană . însemnările
lui, de o satisfăcătoare exactitate, sînt în
fond nişte relat ări. Ambiţionînd să desluşească misterul aşezării, c ălătorul spaniol a
cercetat etajele a două clădiri, a întreprins
investigaţii st ăruitoare asupra fiecărui ungher sau eventual ascunziş. Ceea ce l-a
mirat î:nainte de toate a fost întunericul ce
domnea în înc ăper i. A străbătut cu băgare
de s eamă nivelurile , a coborît către parter,
l-a depăşit ajungînd într-o pivniţă boltită,
umedă, rece. A descoperit aici un puţ adînc.
La lumina făclH!or, ajutat de însoţitori,
a reuşit să extragă din puţul acela oseminte
amintind vag osemintele omeneşti: frînturi
de cranii minuscule, femururi delicate, carpiene şi metacarpiene aproape gelatinoase„.
Dar pă r rile lui Ioan de Sevillla sînt inadmisibile. El admite că structura fi ecărei familii
confiniene presupunea o dispunere verticală
avînd drept criteriu vîrsta membrilor. Astfel, nivelurile superioare ar fi fost ocupate
de tineri care, pe măsură ce creşteau şi
imbătrîneau, coborau către parter ajungînd
la sfîrşitul vieţii în subsoluri şi în pivniţe.
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Cele patru caturi ale locuin ţe lor corespundeau celor patru vîrste ale omului şi un
confaa.1ian se îndrepta spre moar·t e schimbîndu-şi la etape riguroase locul. Călătorul
spaniol completează această viziune susţi
nînd că puţurile din pivniţe ar fi slujit unor
ritualuri mortuare. Afirmaţiile sale se întemeiază mai ales pe descoperirea numeroaselor belciuge metalice prinse de pere~ii
sumbrelor încăperi.
Toţi observatorii oraşului, în unanimitate,
constată ine xistenţa fortificaţiilor, a zidurilor de apărare, a oric ăro r mijloace de a
stăvilii o eventuală invazie. Faptul e deosebit de interesant. El pare să dovedească
indiferenţa confinienilor faţă de primejdii,
renunţarea lor la o viaţă combativă, energică.

Despre enigmaticul Confinium s-au purtat discuţii aprinse, s-au lansat cele mai
temerare consid e raţii. Gîndito rii şi cărtura
rii vremii au găsit un binevenit prilej de
a - şi expune ipotezele. S-a vorbit, printre
altele, de o aşa -numită cetate ideală sau
de localitate blestemată chipurile. Controversele au dobîndit amploare, s-au transformat în certuri pătimaşe, lipsite de orice
substanţă. Nu s-a ajuns, fireşte, la o unitate de vederi, la o concluzie care să mulţumească toate spiritele. Cerc etăr ile făcute
la fata locului, executate în grabă, fără
metodă, nu ofereau un material documentar temeinic, favorizau mai degrabă speculaţiile. Confuzia s-a prelungit de-a lungul
multor ani, comentariile umplînd nenumă
rate tomuri. S-a înc ercat chiar organizarea
un ei expediţii pentru investigarea cet ă\.i i
moarte, dar aceasta a rămas doar în fa ză
de proiect.
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Nicolaos de Witt, în cartea sa „Istoria
Hanovra, 1708, dezvoltă cîteva
idei interesante în legătură cu Confinium.
El admite că din viaţa ·oraşului fuseser ă· excluse două activităţi caracteristice societă~
tilor vechi, cea religioasă şi cea legată de
justiţie. Se pare că, într - adevăr, confinienii
n u au avut un cult, nu au adorat o divinitate mîntuito are, nu s-au încrezut în puteri
supraomeneşti. De asemenea, trăind izolati
unii faţ ă de aJtii, a vînd înapoia lor. o îndelung.a tă practică socială, au reuşit să îndepărteze din existenţa lor crimele, furturile,
înşelătoria, dar şi actele de altruism, de
echitate, de compasiune. Scepticismul total,
in erţia spirituală în care căzuseră i-au de-·
terminat să adopte o atitudine de ne;păsare,
de neparticipare la viaţă. Instinctele, înclinaţiile bestiale dispăruseră, în locul lor ră
mînînd incerte frămîntări cu privire .1a· cele,
imediate traiului, la satisfacerea celor mai
elementare trebufoţi.
La un secol de la descoperirea sa, oraşul
a fost vizitat -de un anume P.aolo Santorini,
care pretinde că ar fi văzut într-un loc, neprecizat, o rămăşiţă de fresc ă . Evenimentul
a stîmit senzaţie. Fresca, reprodusă aproximativ de însuşi descoperitorul ei, înfăţişa
pesemne două aspecte cotidiene. In prima
se remarca un grup de oamen_i mărunţi de
statură, palizi, devHalizaţi, care păreau că-şi
devorează un semen -întins pe o mas.ă rituală ; a doua prezenta cîteva făpturi la
fel de nedezvoltate care lăsau impresia că
s-ar sinucide cu ajutorul unor pumnale. A ceste fresce l-au îndemnat pe Paolo Santorini să-i considere pe confinieni ajunşi la
obiceiul antropofagiei sau sinuciderii în
grup, fapt ce ar explica îndeajuns d ecă d e
n~a şi dispariţia populaţiei respective.
Seminţiilor",

S-au făcut, cum era de aşteptat, încercări
de a se stabili vîrsta oraşului, originea lui.
Nici îrr- această .priv inţ ă nu s-a ajuns la o
unanimitate.„ de păi·eri. S-au rostit felurite
enormităţi; "S-a susţinut bunăoară că aşe
zarea ar fi existat dintotdeauna, chiar de la
apariţia omului pe· pămînt. S-a mai afirmat
că ar fi de obîrşie sum erian ă sau extraterestră.„ Asupra unui singur punct cercetăt o rii au căzut de acord : Confinium şi-a
desfăşurat existenţa . fără a intra în leg ă tur ă
cu popoarele lumii, şi-a consumat resursele
vitale într-o totală izolare. Necomunicînd
cu omenirea, el ar fi urmat o ev oluţ ie aparte, ajungînd să decadă, să degenereze datorită istovirii biologice.
Ultimul vizitator al oraşului, navigatorul
Francesco Da Silva, pretinde, în jurnalul
său de bord, că a dat de cîţiva confinieni
care ocupau clădirile din latura de miază
noapte. El a acostat la micul chei prin anul
1772, întîlnind aici doar nişte ruine scufundate în nămoluril e bălţilor. Stufărişurile şi
păpurişurile cuceriser ă definitiv pl-atforma.
Cilindrii abia dacă se mai zăreau răsărind
ici-colo pe deasupra vegetaţiei. Crepusculul aşez ării era evident. Supravieţuitorii ei
purtau cu toţii pecetea înfrîngerii în lupta
cu Timpul. Arătau jalnic. Cu capetele neobişnuit de mici. Ii priveau înfricoşaţi pe
noii sosiţi, nu cutezau să-şi părăsească locuinţele dărăpănate pentru a-i întîmpina. Cu
mare greutate s-au lăsat înduplecaţi. Francesco Da Silva n-a reuşit să întreţină un
dialog cu ei. !şi pierduseră cu siguranţă limbajul căci din gurile lor minuscule nu ieşeau
decît nişte sunete ascuţite, lipsite de orice
sens.
Despre Confinium nu s-a mai auzit apoi
nimic. Este cert că el a fost acoperit de
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mîlurile Deltei. De curînd, cu prilejul drag ă rii unui cana l, au i e şit la iveal ă cîteva
blocuri de piatră care au dat de gîndit oarecum arheologilor. Profesorul Ştefănes cu a
intreprins insistente cer cetări pentru a lă
muri lucrurile. Oraşul, dup ă opinia sa, ar fi
fost întemeiat de o populaţie migratoare,
rupt ă cu totul de evo lu ţia istoric ă , o populaţie care s-a autonimicit sleindu-şi ne ştiut ă
puterile crea to are. Moartea cetăţii s-ar fi
produs astfel lent, de-a lungul multor milenii. Profesorul Ştefănescu mai susţine că
oraşul n-ar fi avut la drept vorbind istorie,
că el a agonizat încă de la întemeiere, suferind în chip binemeritat, inevitabil, rigorile i zo lării.
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RENUNTARE
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Se simţea istovit, o tristeţe grea i se cuib ă ris e în suflet indemnîndu-1 să caute refugii în vegetaţia delirantă a băl ţilor. Se aş eza
pe trunchiul unui arbor e pr ăbuşit, se cufunda în visări tulburi, nedesluşite, încerca zadarnic să-şi r ecapet e calmul l ă untric.
Contempla de obicei ghiolul Erenciuc în
Nori lunguieţi şi purpurii acopereau zarea. Boqatele perd ele de papură şi
d e stuf se unduiau n eobosite, cîte o a diere
încreţea luciul nefiresc al apei, diJ!l ramurile sălciilor se desprindea mulţime de
fulgi. ln cenuş iul îns er ării se deoseb eau
frunze de nuJăr sau d e lintiţă tivind malur ile dantelate . Ie1~buril e răspîndeau mirosuri tari, strigătul broaşt elor prindea să suie
către bolta rubinie, valuri .iscate din senin
se loveau de lotca cu care sosise. Apoi întunericul invada cotloanele devenind atotasfinţit.

s t ă pînito r „. ·

Simţămint e crîncene, confuze îl cotropeau,
hîrţui1a u, gînduri fragmentare i se învă l
m ă şeau în minte . Se afla parcă la marginea
unui h ău în care urma să se rostogol e asc ă
definitiv . Liniştea împre jurimilor, fastuoa-
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sele apusuri de soare nu reuşea u să-i · alunge n eliniştil e, dev oratoarele fră mîntări car.e-i .. măcinau fiinţa.
1şi reamintea de incredibila lui s~tua ţi e,
spera să se dezmeticească din acest v is
191

urît, de neîndura t. S ăp ăturil e arheologice
întreprinse aici îşi vădeau tr eptat neverosimilul, scoteau la iv e ală aspecte îndreptă
ţind cele mai n eîngăduit e ipoteze. Nu, nu
era îng ă duit să reflecteze, îndeosebi în singurătat e , asupra atîtor rezultate contradictorii ce urmau s ă r ă stoarne poate ide ile sale
ş i ale confraţilor s ăi. Trebuia s ă-şi destind ă
nervii, s ă uite, d a c ă ar fi fo st cu putin ţă ,
de nişt e c onst atări care-l înfricoşaseră.
Ghiolul, cu sticlirile lui de oţel, era o
vremelnic ă iluzie, o aparenţ ă , un dat natural hl.1 cont inu ă primenire şi des coperirea
unor c ivUizaţii suprapuse dovedea pregnant că această întindere de ap ă luase fiinţă
ulterior, mult ulterior. Intreaga vegetaţie,
care cucerise ţinutul, crescuse în definitiv
peste acele aş ezări om eneşti a căror succesiune nu mai avea cap ă t. Săpase poate
prea mult, descoperise po ate lucruri prea
no i pentru aceste timpuri. Se simţea stors
de puteri, sătul de n edumeriri şi de întreb ări, într ezărea Uil1 viitor înnegurnt, plin de
dispute şi de controverse în legătur ă cu
ceea ce înfăptuise. Şi doar sosise în Deltă
dintr-o toană, spre a se bucura de vacanţă,
nu bănuis e ce lupt ă va da cu noroaiele şi
mocirlele pentru a obţine un definitiv înţe
les. Or.aş ul pe care năd ăjduise să -l scoată
la lumin ă nu existase la început decît în
fantezia sa, fuses e doar o amăgire de el cre.ată. Dar săpăturile , pornite din aceast ă joac ă , îi d ezvă luir ă incontestabile urme de aşe 
zări om eneşti, aşezăr i suprapuse, coborînd
unele sub altele că tr e ni ş te adîncuri de
nebănuit.
Zăbovea cît mai mult îna intea ghiolului.
11 învăluiau mirosurile izmei r ă spîndit ă abundent în marginile luncilor, aromele tari
ale crinilor de baltă. De pretutindeni soseau
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în preajma sa păsări ciudate care-l priveau
cu ochi miraţi luîndu -şi apoi zborul. Egrete, cu ţinuta lor nobiliar ă , bîUuni slăbănogi,
cîte o acvilă regală, toate p~îreau surprinse
de prezenţa lui. La cap ătul pădurii din apropiere, în ascunzişuri, se bănuiau vi e t ă ţi n ecunoscute, în adîncimile apelor foiau p eşti
fără nume. Şi întreaga priv e lişt e se desf ă şura deasupra acelor vestigii grot e şti, incredibile !
Poposea uneori aici împreun ă cu amicul
său Comşa, un student inimos care se oferise s ă -l ajute . Se uitau amîndoi la triumful veg etaţiilor asupra atîtor civilizaţii îngropate, nu îndrăzneau să-şi mai exprime
părerile , să se mai contrazic ă . Realitatea
depăşise cu mult ficţiunea, fusese desfiinţată. Nu era lesne să a ccepţi ideea că au
existat aşezări omeneşti de o vechime aproape nemăsurată, oraşe situate în chiar
cuprinsul erelor geologice„ . Poate că acest
Comşa ~vusese dreptate cînd îl sfătuise să
pună capăt săpăturilor.

- S ă renunţăm , îi ceruse din nou Comşa.
Locul acesta e înşe lător. Ne îndrept ăm că 
tre ·adîncimi primejdioase, riscăm, înaintînd
în trecut, să p ă trundem poate într-o lmne
reală, o lume a dedesubturilor. Sîntem sub
puterea unui delir din care trebuie să ne
smulgem cît mai curînd. Ultimele oraşe descoperite par să fie as em ă n ă toare cu cele
r ă spîndite acum pe plan etă. Să păr ăsim locul acesta d ă tător de nebuni e !
- La ce strat am ajuns?
- La al treizecilea. Nu mai are rost, te
rog să pricepi...
Se lăsă înduplecat şi închise şantierul.
Intr-o zi ireală, ca toate zilele petrecute aici,
lucrătorii tocmiţi ocazional abandonară lucrările lăsînd în urma plecării lor şanţurile
C-d a 5606 coala 8
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adînci , gropile informe , puţurile ca ni ş t,
lacome, d c.vora toa r . Pompel e înce tară
srt mai extra qii apa şi taluzurile începură
să se prăbuşească . R ăm ă seseră doar ei doi,
într-un cort, hot ărîţi s ă înlăture halucinaţia.
Pe masa din cort se îngrăm ă deau totuşi
nenumărate fotografii, în cîteva lăzi se aflau
vestigii dov editoare, to cmai aceste vestigii
de n econceput, de n eîndurat.
Plouase mult hl.1 ultima vreme şi apelP
lacului d eveniseră plumburii. Pe cerul vînăt
alergau nori grei, trestiile se îndoiau chinuite de furtuni amarnice. Terenul h ără zit
săpăturilor se îmbibas e, aj unsese nes igur,
pereţii ş·ant urilor se surpau întruna, mai ales
noaptea. Grinzile de susţinere se frîngeau
scoţînd sunete jalnice, puhoaie tulburi inva dau gropile, aduceau cu ele peşti, crustacei, plante , mîlul atotbiruitor.
11 străbăteau îndoieli, păreri de rău. In
seara clin ajunul plec ăr ii se l ăsase din nou
pradă uci gătoarelor glnduri. S ăvîrşea o greşeală de neier t-0t. Inc ă lca regula de onestitate a arheologului, a omului de ştiinţă ...
La lumina l ămpii ele petrol chipul lui se
contractase dureros. Asculta vîntul lovindu-se ele pî111za cortului, vedea şuviţele de
apă strecurîndu-se prin pămîntul
cleios.
Ghemuit pe salteaua lui umedă, se gîndea
la eşecul suferit. Muncise totuşi mult, sperase să ajungă la vetrele primitive, la silex urile preistoriei. Nu d ă duse pe nicăieri
de asemenea vestigii, p ă trunsese doar în
oraşe, numai şi numai în oraş e. Avusese
la un moment dat impresia că într eaga Deltă
nu e decît o suprapunere de aluviuni peste
un număr nesfîrşit de oraşe, un înveliş organic acoperind un imens cimitir„. Şi repetare.a e:x;asp e rantă a arhitecturilor vădind
structuri şi configur.aţii aproape identice,
~iu ri
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spectacolul inadmisibil al unor a şeză ri avînd
a c elea şi str ăz i, edifi cii şi temple, a cel eaş i
locuinţe , pie le şi Lurnuri , zidi te toate de o
populaţi e harni că , n eobosiW, năz uin d necontenit spre înalturi. O stra d ă , o c l ă di r e
se prelungeau pe vertical ă , suiau n ăs cîn
du-se una din alta, realizînd o continuitate
ce se curma doa r în atît ele recen tele aluviuni„.
Comşa împa chetase lucrurile . Diminea ţa
era mohorîtă, avea sentimentul că participă
la nişte funeralii. Ploua cumplit, se simţea
parcă de prisos „. Porniră c ătre o comună
apropiată unde urmau să se îmbarce pe vasul de călători.
Rămăsese indiferent atunci cînd lăz il e ,
datorită unei neglijenţe, se scufu ndas e ră în
· apele fluviului ducînd cu ele în adîncuri
. taine oapitale . poate. Privi o vreme valurile
gălbui,. învolburate, care înghiţiseră înfricoş etoarele mărturii, socoti c ă l ăzile: se îlîa· poiaseră firesc spre·. acele aşezări n ecunoscute, obsedante . .
· Aştepta s ă revin ă la zgomotul. şi forfota
oraş elor adevărate . Vasul înainta pe un fluviu intens răscolit, străbăte a sate c e nuşii
prin ploaia deprimantă. Işi închipui cum
pluteşte peste subsoluri strict arhitectonice,
peste structuri strict urbanistice, peste o
lume cu începuturi mereu incerte, mereu
de. precizat şi de interpretat în imensa şi
necuprinsa scurgere a timpului.
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CHIRIAŞUL

Era înalt, ciolănos, impunător, se purta
rece, oarecum sarcastic cu cei cărora binevo ia să le acorde atenţia ,s a. Se îmbrăca cu
grijă , gulerele cămăşilor sale fiind mereu
scrobite, ghetele fără urmă de pr.af pe ele .
Purta costume uşoare, de vară, îşi pieptăna
întruna părul şi favoriţii. Se parfuma vag,
din făptura lui răspîndindu-se un aer de
sănă tat e cu atenţie întreţinută. Chipul său
lungui eţ, brăzdat pe alocuri cu nedefinite
cute, exprima hotărîre în acţiuni, gravitate
în gîndire . Avea trăsături plăcute totuşi,
cam înăsprite, o gură fermă, nasul drept,
bine proporţionat, ochii .de un albastru metalic, cu străluciri iuţi. Vorbea rar, făcea
gesturi măsurate, calme, se comporta în general rezervat, limitîndu-se într-o conversaţie la rostirea unor observaţii banale ori
a unor amabilităţi de rigoare.
Acest chiriaş sezonier, pe nume vVerner,
întreţinea o rînduială exemp l ară în odaia
sa. îmbrăcămintea şi obiectele de toaletă
se aflau în locuri bine statornicite, fiind mereu la îndemînă . Sosise echipat cu numeroase lucruri necesare excursiilor ş i toate
acestea fus e seră ar.anjate po triv it une i ordini ce nu avea cusur. Pînă şi pachetele de
ţigări, împreună cu cele de chibrituri, îşi
aflaseră locurile lor bine precizate pe masa
din odai e . Pe aceeaşi masă, într-un parale196

lism desăvîrşit, fus eseră aş ezate stilourile
creioanele automate cu care îş i aş tern ea
pesemne impresiile folosind în scopul acesta
un t op de h îrtie şi el ir epro şab il ocrotit de
o map ă.
Costache fusese tentat, ca proprietar, să -l
iscodească în dea pro a pe şi cît ma i temeinic
pe domnul vVerner, să afle cît mai multe în
J egi:J.tură cu un c hiri aş care se manifesta
totuş i oa un om obişnuit, în ciuda spiri.tului de exa ctitate care părea să- l stăpînească
întruna . Nu p entru că ar fi fost bănuitor sa u
curios din fire, do ar din dorinţa de a - şi
mai petrece vremea, v ia ta sa de pensionar
Jiind cam cenuşie. Se deprinsese as tfel s ă -i
cer'ceteze od·aia, să cotrobăiască îndelung
prin cele dou ă geamantane uriaşe, pline
cu instrumente ciudate , ale căror rosturi
nu le pricepea.
Domnul W erner obişnuia să facă zilnic
plimb ări îndelungate prin bălţile din împrejurimi, închiriind o mic ă barcă de la
un vecin. Nu făcea plajă, asta se vedea
clup ă t enul său, nu p escuia, căci n u adusese
cu sine cele necesare acestui sport. Cutreiera pur ş i simplu b ă lţil e , dor ea desigur
să-şi odihnească nervii de pe urma eforturilor depuse într-un laborator de fizic ă,
cum pretindea . Nervii săi fu seseră, se înţe 
lege, foar te solicitaţi, aveau nevoie ele o
reală destin dere. De aceea se înapo ia pe
înserate ac a·s ă şi tot de aceea lua masa
doar în odaia lui, după care pornea să facă
o nouă plimbare pe ch ei. Cînd revene a în
sfîrşit pentru a se culca, o li nişte deplină
învă luia ca mera sa, semn că ori îşi aşter 
nea impresiile pe colile acelea de hîrtie, ori
dorm ea răpus de obosea l ă „. La urma urmei, era un om convenabil şi lui Costache
i-ar fi fost: chiar simpatic dac ă ar fi accepşi

Lat să converseze cu el. Dar chiriaşul t ăcea
mai tot timpul, r e laţiil e lor m ă rginindu-se
doar la cîteva saluturi, la unele schimburi
de cuvinte din cele mai obişnuite.
Prima surpr iz ă a lui Costache se datora se unei noi perchez iţii întreprinse asupra
lucrurilor chiria ş ului. Constată cu .acest prilej c ă geamantanul nu mai conţin e a instrumentele, fiind cu desăvîrşire gol. Atunci de
ce oare fusese încuiat? O altă prii.cină de
mirare fu mapa cu hîrtii. Dup ă ce încuiase
geamantanul cu una din cheile sale potriv ite, proprietarul răsfoi se teancul de hîrtii
constatînd că t oate erau albe, imaculate.
Şi doar îl vă z use pe domnul \l\Terner scriind
de nenum ărate ori, aş ezat la masă ceasuri
de-a rîndul, îl văzuse de pe fe reastra odăii,
dintr-un loc ce-i oferea un larg cîmp de observaţ i e . Po ate că domnul W erner dorea
să tină un soi de jurnal sau să corespondeze„. Dar cum de răm ă seseră totu şi colile
neatinse, iar coşul de hîrtii de lîng ă masă
absolut gol?
Costache îşi recunoşte a vina de a fi un
om iscoditor, dornic s ă p ă trund ă în intimit ă ţile chiriaşilor lui sezonieri. Da, pe toţi
cîţi se p e rindaser ă prin casa aceasta îi
ex.aminase îndeaproape, necruttndu-i de perchezitii, scotocindu-le prin bagaje şi prin
acte. De ani de zile se d ăruia acestei practici care se preschimbase într-un soi de
manie şi în ciuda protestelor n evestei continua s ă - şi cultive năravul la fel de netulburat. Cu n evastă - sa, cu Flo rica, avea deseori discutii violente, mai ales cînd ea încerca s ă-l dojenească pentru nepe rmisa lui
curiozitate . Dar cc s ă-i fac i, se afla doar
în propria lui cas ă , se cuvenea deci să ştie
cît mai multe despre cei care-i călca u pragul! Florica, h o t ăr ît lucru, nu-1' înţelegea.
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G o spodăria lor era în definitiv infloritoare,
toate .fuses e r ă de mult puse la punct, gră
dina , magazia, d ependinţele, cuşca cu porumbei. Evident că nu-şi mai găsea o îndeletnicire. Din plictiseală schimbase a doua
oară chiar instaJ.atia de apă.
Dar, fiindcă veni vorba de apă, noul chiriaş mai avea un obicei nu se spăla.
I.ntr-ad~văr, era de mirare c ă nu apelase
pîn ă acum la baie. In odaia lui se aflau,
ce-i drept, numeroase obiecte de toalet ă ,
s ă punuri, prosoape, bureţi, şampoane, dar
toate acestea r ăm ă s e seră neatinse de la sosire. Se scurs e s e ră doar zece zile de cînd
poposise aioi şi faptul nu putea fi trecut
cu vederea. In ciuda nefolosirii articolelor
de toaletă, domnul Werner răspîndea în jurul lui un aer de p erfect ă prosp e ţim e, era
întotdeauna proasp ă t ras, curat, îngrijit,
strălucitor. Era atît de curat ş i de îngrijit,
se arăta atît de a tent cu sine şi cu odaia
încît Florioa nu intrase la el pentru a fac e
cur ă tenie nici m ă car o singur ă dat ă .
Dar ceea ce-I neliniştise cel mai mult
pe. Costache era ciudatul obicei al chiriaşu
lui de a ieşi din casă pe orice vreme pentru
a-şi face plimbarea. In r ă stimpul a d ou ă
s ă ptămîni, de cînd domnul W erner se instalase aici, nu-l văzus e ni c iodat ă rămînînd
în odaie. Şi doar fuses er ă zile ploioase, cu
vînturi, ba se mai ab ă tus e şi o furtună care
silise mulţime a turiştilor s ă r enunţe la plaj ă
sa u la pescuit. Domnul W erner însă nu acorda însemn ă tate intemp eriilor, pornea
d i s-d e-dimine aţă c ă tr e b ă lţi, t ot al indiferent la starea vremii.
Flor ica nu ma i contenea c u c i că l ea l a c i,
începuse să se o pună cu îndîrji.re la or ice
t e ntat i vă de a în treprin de o eve ntual ă per<":heziţi c . Trebui s ă -i promi tă că nu va mai
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p ă trund e în odaia chiri aş ului şi timp de
dou ă zile făcu întocmai. Aştept ă îns ă momentul cinel scumpa lui consoa rt ă pl ecă .dup ă cump ă rături şi înc ălcîndu-şi cuvî.ntuLdat,
îşi relu ă investigaţiile. asupra lucrurilor.

Fiicu a stfel o s ea m ă · de constatări îngriMai întîi şi întîi se opri îna.intea
mesei pe care zări un plic. Asear ă îl vă 
zuse pe ch i riaş scriind de zor, vîrînd apoi
cî teva coli scrise într-un plic pe care pesemne că înscr isese adresa. Dar a cum, la
lumina zile i, atît plicul cît şi colile di năun 
tru erau al be, neatinse . Avu o idee. Se
re pez i la un cost um de haine din ş ifoni er,
unde ştia c ă chiriaşul îşi ţine actele personale . Pip ăi buzunarul, d ădu de un portmoneu, îl deschise ş i con s ta tă că e absolut
go l. Ş i do ar cu c:îteva zile mai înainte
gemea de acte şi de bancnote.
Apoi lucrurile î nc epuseră să se precipite. Camera devenea din ce în ce mai goal ă.
Disp ărură mai întîi obiectele de t oal et ă , veni rîndul geamantanului, al costumelor. Dispărură şi colile de hîrtie împ reună cu mapa,
pieri de asemenea portţigar etul cu ţig ăr i cu
tot.
Cost·ache se lansă astfel într-o anchetă
înfrigurat ă, prinse s ă fac ă presupuneri din
cele mai îndrăzneţe. Se gîndi la început cu
mil ă la domnul Werner care, aflîndu-s e poate într-o acută lips ă de bani, îşi vindea
lucrurile personale p ei.1tru a-şi prelungi concediul. Această ipote ză nu r ă mase însă mult ă vreme în picioare întruc:ît chiriaşul nu
d ădea nic i un semn că ar îndura grave priva tiuni. Dorea poate să -şi schimbe d omiciliul, g ăs i se altă ga z d ă, ma i convenab il ă?
1 Tnd c- şi lrnnspor lase oare lucrurile şi de cc
nu -1 anunţa că ar in tentiona să se mule?
j orăto ar e .
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- Scamator ! exclamase Costache, brusc
ilumi na t ele o idee cu ad e vă r a t sa l u t ară .
Lu ultim a perchezi(ie înlrcvrinsu în ca m eră nu m ai descoperi nimic din cele ce
apartineau chiri aş ului. Se afla în mijlocul
odăii, îşi rotea priviril e , zîmb ea mulţumit
cli descop eris e ex plicaţi a atîtor dispariţii.
Nu încăpea nici o îndoial ă că domnul W ern e r se ocupa cu iluzionismul. Cunoştea el
ş mecherii din a stea! V ăz u se de nenum ărate
ori, la bîlciuri, prestidigita tori capabili să
vîre unul într-altul obiec te , să le ascund ă
privirilor, s ă le scoat ă pe ne aşt eptate la
iv ea l ă ... Hotă rî s ă -l inv.i te la masă pe chir iaş, pentru a-l cerceta mai îndeapro ape.
Chiar în seara acel e ia şi zile se aflau tustrei, adi că el, Costache , Florica şi domn ul
Werner, sub bolta cu vi ţ[i a curţii, discl1tînd pe îndel e te, clupă . ce savuraseră fripturile bine prepa rate, precum ş i v inul cu
pricepere ales. Domnul Werner, rezervat
ca de obicei, nu se simţea îndemnat să converseze. Ş e dea scrobit pe scaunul său, se
uita în gol, încuviinţa clin cînd în cînd
spusele gazdelor. Dup ă o înd elunga t ă tăcere
îl înştiinţă p e Costache că are s ă plece .
Noro c că plata chiriei se făc us e anticipat,
altminteri cine ştie ce surpriz ă s-ar fi produs.!
- Să fa cem o fotografi e de răma s bun !
propuse Costache, repez.i ndu-se în casă
clup ă aparat.
Şi se po zară de cîteva ori , deş i domnului
Werner îi cam clispl ăcuse ideea .
A doua zi chiriaşul di spăru , cum anunţase. Nimeni nu-l văz u se plecînd, po ate c ă
se gr ăb ise şi nu do rise să-şi deranjeze gazdele. Cînd intrase în odaia lui, Costa che
văzu patul n ea tins, sim ţind totodată în n ă ri
un vag parfum de l ăc r ămio ar e.
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De atunci j)arfumul de. l ă cr ămi oare n-a
mai putut fi înd ep ă rtat din came ră . Au sosit al ţi chiriaşi sezonier i, care de care mai
i ntere s anţi, de vîrste şi profesiuni diferite,
cu deprin der.i vrednice de atenţi e, dar nici
unul nu s-a comparat cu domnul Werner, nu
S-il. a r ătat atît de ciudat · ca el. Un asemenea iluzionist şi scamator era într -ade văr
greu · de întîlnit, mai ales că atunci cînd
developase filmul Costache nu - şi găsise chir iaşul pe clişeu, ca şi cum individul n-ar fi
exista t în carne şi oase.
La doi ani dup ă aces te întîmpl ări; Costach e primi vizita unui b ătrînel vioi, cu
plete şi b arbişon, cu o privire ageră, scormonitoare. B ă trînelul se re c omandă Lăz ă
roiu şi do ri să afle dac ă domnul Werner,
nepotul lui cum susţinea , se . simţise bine
· locuind aici. Ascultase cu atenţie spusele
·proprietarului, care - şi l ă ud ă chiriaşul îndeosebi pentru · corectitudinea IuL Auzind' c ă
domnul Werner di spăruse c:a.m pe ne.aştep
tate, b ătrînelul prinse s.ă rîdă .ascuţit, cu
sughi ţuri , pîn ă cîn.d îi dădură lacrimile . .
""-,-. Ce ţi-e . Ş i cu · scamatorii .ăştia!. . exclainase Costa.ch e dup ă plecarea vizHator:ului.
- Mai bine te-ai du ce să cumperi o franzelă ! îi ceru Florica pe un ton de repr.oş.
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Stufărişuril e cre s cuser ă înalte n ă p ă dind
malurile vechiului canal. Cherhanaua, solitar ă , p arţial n ă ruit ă, cu piloţii adînc înfipţi într-o mo vil ă de p ămînt, îş i pro fila contururil e n eregulate pe cerul toam nei. S ă lcii
pitice şi scorb uroase împr esurau locul. In
apropiere o întindere ml ă ştinoas ă î şi r ă s
fUţa culoarea v erzui e la soare. Dincolo de
canal, printre nesfîrşit el e v egetaţii, coama
unui dig mîncat de inundaţii se pierd ea şer
puind cine şti e pe und e .
Aş e zat p e un scaun, în prid vorul cherhanale i, inginerul Zaharia răsfoia plictisit
un ghid turistic. Vînjos, cu faţa pos o morit ă
şi arsă de soare, purtînd un costum elegant, de var ă , nu manifesta nici un interes
pentru prive liş te a în c onjur ă toar e . Intorcea
domol fil ele c ărţuliei, dădea de ilustraţii şi
tex te, de h ă r ţi, toate acestea dorind să înfăţişeze Delta cît mai atr ăg ător cu putinţă.
Autorii se întrecuser ă în laude privind ţi
nutul, nu-şi cruţaseră puterile p re amărind
frumuseţile de aici. Din spusele lor r e ieşea
limpede cum c ă Delta ar fi un soi de paradis, idee cam hazardat ă , cam greu de susţinut. In sfîrşit, trebuia s ă-ş~ omoare vremea cumva, s ă suporte ac este panegirice
care umpleau pîn ă la refuz c ărţ ul.i'a.
Alături, stînd în picioare, sprijinit de un
stîlp, inspectorul piscicol Vasilescu privea
depărtările . Indesat, gras, rumen, îmbrăcat
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d oa r cu o blu ză şi o p erech e de pantal on i
cam larg i, nu scotea o vur b ă , se adînci se
pesemne în qîndurile sa le, înt r-o seam ă de
m e dita ţii cu privire la ţinut. Inspectorul,
d upă cum declara, se ataş ase puternic de
bă lţi , descoperindu-l e mer eu cîte o latură
nou ă , int e r es antă, chipurile plin ă de farm ec.
Era ele bu n ă se am ă o fire uşor impresionabilă din moment ce nu încetase, după două 
zeci de an i p e trecuţi în De lt ă , s ă se t ot
lase încîn tat de prive li şti„.
Aşteptau am.îndoi sosire a unui pescador
ce urma să-i poarte c ăt re Tulcea: Aştep tau
sosirea lui de multă vreme, se simţe au cam
ob os iţi, epuizaser ă parc ă orice subiect de
conv e rsaţi e . T ă cere a dintre ei se prelunge a, devenise oarecum supă r ă toar e , dar o
l ă s au să d ă inui e , nu înJelegeau nici e i cum.
Vorbise r ă cu aprindere toată ziua, f ă cu
se r ă haz de felurite î.ntîmpl ări trăit e cînclv a împ reună şi chiar se cer taser ă asupra
cîtorv a chestiuni. Sco rmonis er ă intens în amintiri, cuci fuse se r ă cîndva colegi ele. .liceu
ş i reve derea ac e asta îi em oţionase. A cum
îns ă parc ă nu mai av eau ce să-şi spun ă ,
se simţeau ca şi în s t ră in aţi.
Odat ă cu apusul soarelui b ă lţil e înconjurătoare c ăpătară o înfă ţi ş ar e mult de osebit ă , vag r e spingătoare. Adieri umede , încărcate cu mirosuri de plante şi ape st ă tut e ,
prinseră s ă cutreiere văzduhul. Strigăte ascuţite de p ă sări ţîşneau de pretutindeni, un
vuiet surd, nedefinit sosea din desişuri, se
risipe a, revenea învăluitor. Un roi de ţîn
ţari se abătu apoi asupra pridvorului şi
strigătele p ă sărilor devenir ă prelungi, agonice. Un tumult se isca din umbrele înserării, sporea, se domolea, creştea din nou
inexplicabil. Pe neaşteptate se făcu linişte,
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o linişt e atît de adîncă încît se p ~rea c ~
totul încremenise în pr e ajmă.
N ervos, inginerul îşi a prinse o ţigar ă .
Trăs ă turil e S'a le exprimau acum ~ncordar e a
ş i n emul ţumirea . Şedea n emişcat pe scaun,
trăq ea cu urechea, tresărea din cînd în cînd
uitîndu-se nedumerit la beznele ce se apropiau cuceritoare .
- Ce locuri ! ex clam ă el cu năduf. Ce
locuri ! Şi cînd te gîndeşti că mulţi le caută
cu tot dinadinsul. Cum naiba s ă te simţi
bine aici? Nu, îmi ajunge, sînt sătul d e
balta asta pînă peste cap ! Nici nu-mi prie şte.„ Eu sînt muntean, trăit în aer limpede,
curat, duhorile de aici îmi fac pur şi simplu
gr e ată . îţi mulţumesc pentru că mi-ai ară
tat Delta, ai fo st o gazdă excelentă , fără
cusur, dar, crede -mă, mi-ar fi cu neputinţ ă
s ă zăbove sc aici fie şi cîteva zile.
Vasile.seu nu scoase nici o vorb ă . Privi
mai departe cerul roşieţic al apusului, se
sprijini mai bine de stîlpul pridvorului. Socotea că n -ar fi nimerită o controversă.
Dacă fostului s ă u coleg de liceu nu-i plă
cuse Delta, n-avea ce face. In definitiv fusese animat de cele mai bune intenţii, nu
era vinovat cu nimic ...
Timpul începus e s ă se scurgă anevoie,
pescadorul întîrzia, nu i se auzea măcar
zgomotul. Ţîntarii devenir ă extrem de agresivi, împînziră întreg pridvorul. Se făcuse
dintr-o dată răcoare, iar liniştea continua
s ă se prelungească suverană. Nu se producea nici o mişcare în jurul lor. Şuviţa
de lumină care împurpurase zarea păli şi
gîrlele, ochiurile de ap ă , micile lacuri abia
într.ezărite dobîndiră luciri de smoală. Intunericul cuprindea totul, ascunsese în bună
parte orice contur . Şi brusc, din străfun 
duri nebănuite, ca la un semnal, se porni
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un cor d e br o a ş t e . Ma.i întîi timid, r ăz l e ţit,
prin e treptat vigoare, se înăl ţ ă puternic,
usnrzito r, se f5cn at o tpu l t' rn i c. în u f)'l canalului, n eagr u acum, prinser L1 să se aud ă
plescăituri ca şi cum cineva ar fi înot•a t făr ă
as1:împ ăr între maluri.
- T e rog s ă m ă i erţi, dar am a v ut o
proast ă inspiraţie v enind aici! zise iar inginerul Zaharia. Recunosc, m-am simţit la
început bine, dar dup ă aceea „. Eh, ce s ă
mai v orbim, în D eltă nu se poate sta de cît
cel mult dou ă , trei zile „.
Ap ăru cherhanagiul. B ărbos, măt ăhălos ,
leneş în mişcăr i , purtînd ha.i ne de pînz ă
cenuşi e , adus e cu sine un felinar. Nu e ra
propriu-zis cherhanagiu întrucît cherhanaua
aceasta fuses e desfiinţată . Indeplinea oarecum rolul de paznic, fiind b ăt rîn , în ajunul
pensie i... P ărea un om ursuz. Nu-şi privi
oaspeţii, umbl ă o vreme de colo-colo făcînd
să s cîrţîie podelele sub paşii lui. lntr-un
tîrziu îi pofti pe ced. doi în ă untru , deschizînd larg uşa. Fu r efuzat. Ridică din umeri
ş i atîrnă felbrnrul de capătul unui căprior.
Se aşez ă apoi pe un morman de frînghii,
îşi sprijin! capul în mîini, r ă mas e astfel
mut, într-o poziţie m e ditativă.
- Ce naiba ! izbucni de data aceasta
cu mînie inginerul. Nu mai v ine nimeni pe
aici? Parc-am fi naufregiaţi !„. Ia spune, se
adres ă el cherhanagiului, vasul acela obiş
nuieşte cumva să întîrzie ? Sau t e pomeneşti
că nu mai soseşte deloc !
_
Cherhanagiul întoarse încet capul, îl privi
pe inginer mirat, se sc ă rpină uşor la o ureche. Cî nt ă rea pesemne ră spunsul, ezita, nu
ştia ce să spun ă . Trebuind totuşi să ofere
o l ă murire, zise cu mare întîrzie re :
- Ce pot s ă ştiu ? Uneori vine, alteori
nu. Nă d ăjdui e sc să apară în curînd„.
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....,.._ Halal răspuns! După cite văd, n-ar fi
exclus· să ne petrecem Lo a t ă noaptea aici!
- Şi ce vezi rău în asta ? interveni V asilescu, împ ăc iuitor„ Inchipuieşte-ti că tră
ieşti o mic ă aventmă ! Nu te mai poţi lipsi
de oraş nici măcar pentru cîteva ceasuri ?
Inginerul se lansă într-un discurs violent,
prinse s ă prezinte Delta în culorile cel e
mai sumbre. Era n edrept, vorbea cu patim ă , dar nu reuşea s ă se opreasc ă . Pomeni
de arşiţele verii, de insecte, de izolare, de
gerurile iernii, din nou de •izolare. Ce însemn ă tate mai aveau, după el, televizorul şi
aparatul de radio la o distanţă atît de mare
de oraş ? Trecu la gene ralizăr·i, susţinu că
numai nep ă sarea îi reţinea pe unii aici, · nep ă sarea şi inerţia. Recunoscu că de oameni
e n evoie oriunde, şantierele şi fabricile fiind necesare pretutindeni, dar bătrîneţea ,
bătrîne ţe a, nu putea fi petrecută cu nici un
chip aioi, în mijlocul mlaştinilor.
.
- Vorbeşti cu p ăc at,· zise Vasilescu. Nu
uita c ă multora le place Delta, că bucuros
ar rămîne mereu: în e a. Uite, mie îmLsînt
dragl locurile acestea, m~ani iegat sincer
de ele . şi nici nu m ă gînd esc să plec !n
al t ă . par te.
· - Nu :. te vei lecui vreodată ! Ai fi, cred,
încîntat s ă -ţi petreci noaptea asta în cherhana, s ă visezi la cine ştie ·· ce, s ă te îmbeţi
cu mirosul suav ·. al ac estor smîrcuri ! „ . Sînt
to tu ş i curios să ştiu <le cînd se află aici
dumnealui, scumpul nostru cherhanagiu.
- De şaizeci de ani I r ă spuns e prompt
ch erhanagiul.
Ră spunsul nu era de prevăzut. Inginerul
fu d escmnpănit, iar inspectorul rămas.e nespus de mirat. Şaizeci de ani era totuşi u n
răstimp apreciabil, o viaţă de om. Se lăsă
o t ăce re grea, nefireasc ă . In ramurile po201
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p ăsu ri, iar din spre ml aştini:\
înăbuşitonre. Br oaş t e l e amu-

l ir ă dintr-odat ă , stelele ardeau mar i pe boltă. Cherhanaua p ăru mai înalt ă, s e m ă nînd
cu o flintă uriaş ă, n eagră , poposit ă pe mica
movil ă de p ămînt, răpus ă apoi de o bătrî
nete inevitabilă .
- Şi nu te-a prins niciodat ă dorul de
ducă, s ă pleci, s ă te strămuţi în altă parte?
dori s ă şlie, contrariat, ingine rul.

- Ba da, cînd e ram t în ă r. In timpul concediilor mai al es v isam s ă plec spre alte
meleagurii... Mi s-a înecat îns ă logodnica şi
am renunţat...
Inginerul strînse în mîini ghidul, iar inspectorul îşi săltă brusc capul. La lumina
slabă a felinarului chipurile oaspeţilor exprimau surprinderea , nedume rirea„. Se
scurser ă astfel cîteva minute ca pentru o
reculegere, timp în care şoapte l e vîntului
strecurat prin vege taţiil e ofilite d eve nir ă
neaşteptat de puternice.
- M-am obişnuit s ă stau singur, urm ă
bătrînul. Şi apoi, fiind că n-a scos-o nimeni
din ap ă, o simt mereu în preajma me.a„. Ea
n-a pierit, nu pot crede asta ! Ea tr ă ie şte
în stuf, în nuferi, chiar în p ăsă rile care
zbo ară prJn văz duh. Ea a rămas în scoarţa
pomilor, în frunzele şi mugurii lor. In unel e
no·pţi mi se pare c ă o vă d aievea, acolo unde
se desluşesc răm ă şiţe le vechiului pod ... Şade
pe bîrne şi-mi face semn cu mîna .„ Poate
că acum, în vreme ce stăm de vorbă, ne
ascult ă din adîncuri„ .
Oasp eţ ii îl c erce tar ă pe bătrîn cu b ă 
gare de seamă. Erau stînjeniţi, nu ştiau ce
s ă spun ă . Se foi ră pe locurile lor, socotiră
că ar av e a de-a face cu ur1 dezechilibrat.
Se întristară amîndoi, păstrară în continua208

t ă cere d esăvîrşit ă, ascunzîndu-se parînd ă rătul e.i. Dup ă o zi p e trecută prin
cana le şi păpurişuri, după ce vîsliseră din
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ră sputer,i încercînd s ă şi pescuiască, se afl au acum într -o stare sufletească nu t o c~
mai prielnică unor asemenea momente. Inde osebi inginerul, nemulţu mit ia culme, abi a
izbutea să - şi stăpînească împotrivirea fată
ele această istorie de demult.
Stelele se aprinser ă şi mai v ii pe bolta
neagră , se răspîndiră ca o pulbere luminoasă pe întreaga lungime a canalului. Boul
băltii prinse să se tîngui e în bezne, împrejurimile fură străbăt ute de o uşoară înfiorare . Din sălcii se d es prin seră cîteva frunze
u sca te care se împ răşti ară pe scîndurile
pridvorului .
- Şi de ce crezi, m ă rog, că logodnica
dumitale mai tr ăi eş te încă? r ăb ufni nestă
pînit inginerul.
- Aş a-mi place mie !„ . Dar de ce vă spun
eu istoria asta ?„. Au trecut pre a mul ţi ani
ele atunci„. Iat ă, va veni în curînd iarna,
apele vor îngheta, vor că d ea ninsori, iar eu
voi rămîne tot aici, în apropierea ei. M-am
obişnuit.. . La început mi-a fost taie greu, voiam întruna să plec, m ă r ăzgînd e am de fiecare dată. Cum s ă plec, mă gînde am, din
locul în care se află? V-am spus do ar c ă
n-a găs it-o nimeni, că e aici , lîngă mine.
Ingin.erul trînti ghidul de podele, aprinz îndu-ş i altă ţiga ră , iar inspectorul deschise
gura ca pentru a spune ceva, dar renunţă.
Priveau amîndoi din cînd în cînd către primul cot al canalului, la locul în care apăru
se chipurile logodnica dispărut ă . Se distin~rean în întuneric picioarele fostului pod,
dea s upra c<lrora se ridica o b îrnă, întocmai
unei mîini ne9re, u scate . I ncepură să se
pli m be de-a lungul pridvorului, pr intre l ă-

zile de peşte ş i colacii de frînghii. Paşii
lor răsunau puternic, se încruci şau , îşi r elţi,c;tu ci..us.a cu puter i sporite.
O răcoare umedă le pătrnnses€ trupurile.
De p e stuful care ac operea cherhanaua se
scurseră pic ă turi de apă m ă ru nte, repetate.
Boul bălţii î.µcetase să se tînguie, clipocitul din canal se f ăcea din nou auzit. „
Sugera pregnant prezenţa cuiva care se scaldă şi gîndurile oaspeţilor se îndreptară iar
către logodnica moartă. Şi dintr-od ată, din
mla şt ina învecin at ă, ţîşni un str i găt nefiresc, sfîşietor, ca de fiară r ă pus ă . Tresă
riră amîndoi, întrerupîndu-şi plimbare a.
- Asta ne mai lipsea , zise cu mînie inginerul, s ă ne temem d e fantome !
- Dumneata crezi în ie le ? îl întrebă
inspectorul p e cherhanagiu.
Acesta păstră o îndelungată tăcere, cîntărind pesemne cu grijă răspunsul. Clătină
o vreme din cap, îşi m îngîie barba, ezită.
Nu-i prea venea la îndemînă s ă - şi dezv ă 
luie p ă r er.ile. Se încumet ă în cele din urmă :
- Cum s ă vă splm, lumea rîde cînd aude
istorii cu duhur.i bune sau r ăuf ă c ătoare , dar
uită mer eu că istoriile astea încîntă şi tulbură, pricinuiesc cutremurare, trez esc în noi
s imţ ămint e ciud a te, ele mult adormite. Eu,
trebuie s ă vă mărturisesc fără ocolişuri, am
o credinţă aparte în iele. E greu să nu crezi
î n aceste făpturi , să rămîi nepăsător cînd
de peste tot, din bălţi, vin zvonur.i t ainice
care -ţi stîrnesc necontenite frămîntări... Cineva din satul vecin a vrut să-şi pună temelie la casă şi s ă pînd pămîntul a găsit
schelete de oameni. Bătrînii şi-au amintit că
prin ţi nutul acela a existat cînclva un cuib
de tîlhari. care pr ă d a u co r ăb iile cu pînze ele
pe Dunăre„. Oare cele petrecute odinioară
să fi pierit cu totul, să se fi mistuit p entru
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vecie ?„ . Chiar dacă duhuril e nu ex ist ă, amintire a morţilor o pmiăm cu toţii în inimi.
Şi.a mi ntirea _ asJa _este _ ad evărată,„ Casa _. de ,
care vorbeam n-a mai fost r idi c ată ·. fiindc ă .
oamenii s-au temut de un bl estem.„ Morţii
s-au amestecat cu toate cele din jur, cu papur ă , cu melci, cu gîze şi astfel tr ă i esc m'i~ 
reu în prea jmi'l noastră „ . Iar ielele sînt femei frumoase, înalte, mlădioas e , care îno·at ă
prin ghiolur.i şi cîntă. Nu l e-a văzut nimeni
şi nici n-o să le vadă c ăc i nu sînt decît
în sufletele noastre înse tate. Nu c ă utăm noi
oare aceste iele pretutindeni?
Din d e părtări se porniră iar adierile acelea jil ave care înmuiau pîn ă şi cugetele . Pe
cîţiva pari strîmbi, semănaţi alături de cherhan~. plase lungi se legănau ca nişte vă
lur-i. O ramură uscată prinse s ă zgîrîie ca
o gheară un perete de scîntlură şi din nou
se risipi deasup ra lor o ploaie de frunz e
mo arte. La lumina tr emur ă toare a stele lor,
din întunecimi n ecuprins e , creşteau taine
întruchipate în pr ezenţa cuiva deosebit de
puternic şi de ascuns.
- Toate ierburile, continuă b ăt rînul, se
vo r vesteji ş i se vor usca îngr ăş înd smîrcurile şi năm ol ur il e . Din putreziciunea lor vor
c reşte altele şi altele, aşa, întruna, fără
istov , unele se v or h răni din moartea altora
năzuind necontenit către cer„. Pe aici tr ec
multi oameni cu puşti şi _cu undiţ e . Vin,
v în ează, pescuiesc şi pl eacă . Puţini sînt în să
aceia care ştiu s ă asculte, înde oseb i noaptea, glasul adînc al bălţilor. Din smocurile
gălbui ale s tufăriş urilor, din flori şi din ramuri, dacă ai ureche bu nă , auzi ră z b ă tînd
frămîntarea pămîntului de jos care a înghiţit multe vieţ i dînd naştere altora şi care-i
ca un loc ele tr ecere . Iar d acă mai p o[.i
asculta -cîntmea înăbuşi tă a ghiolurilor şi a ·
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«Crucea Sudului~. dis.părulă
în Delta Dunării, ar ii plecat
din Veneţia în anul 1605 pentru a transporta o cantitate de arme cu destinaţie
necunoscută. Prezenţa
ei a fost semnalată rînd pe rind în cileva porturi mediteraneene, dpoi în Istanbul, pentru ca, în
siî rşil. să iie văzută ullima oară la Gurile
Dunării. Itinerarul acesta, ce r cetat cu atentie, a scos la iveală o seamă d e aspecte puţin obişnuite în practica navigaţiei. Escalele prea rare, numeroasel e aba teri de Ia o cale ce trebuia să fie simpl ă,
îndreptăţeau felurile presupuneri, avansau
ideea că în aiara intenţiilor strici negustoreşti s-au urmării şi alte scopuri anevoie de precizat."
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