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INFINITUL 

Se apropia emoţionat de locurile acestea în 
care-şi petrecuse ani de-a rîndul concediile. Avea 
să-şi revadă în curînd prietenul, urma să cutreiere 
din nou sălbaticile împrejurimi ale satului, să 

pescuiască şi să viseze, să înoate şi să vîslească, să 

se dăruiască reveriilor mai ales pe înserate, inain. 
tea măreţelor asfinţituri. O bucurie aproape dure
roasă creştea în sufletul lui la gîndul că va gusta 
iar din voluptăţile unei îndelungate şederi în acest 
colţ din Delta Dunării în care fusese mereu alt 
om, în care se lepădase parcă de multe griji sau 
preocupări inutile, unde-şi refăcuse puterile . cuge
tului redobîndind de . fiecare dată un optimis.m 
viguros, avîntat. Nichifor îl aştepta, se înţelegea 

de la sine, întîlnirea cu ei fiind inevitabilă acum, 
după un an de absenţă. Legaseră împreună o prie
tenie statornică, o strînsă comunicare de opfoii şi 

de aspiraţii. 
A fost însă surprins cînd a debarcat în sat şi cînd 

întrebînd un localnic, a aflat de la acesta că Ni
chifor nu se mai afla acolo, plecase undeva, nimeni 
nu ştia unde. 

Şi-a îndreptat paşii către casa prietenului său , 

urmărind îndeaproape malul neregulat al grindu-
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lui pe care se întindea o aşezare de pescari. Era o 
vreme plăcută, vara se sfîrşea · lăsînd locul unei 
toamne sărbătoreşti. Calmul apelor, în care se răs
frîngeau aprinsele culori ale amurgului, văzduhul 
încremenit, gutuii şi duzii care se aplecau peste 
gardurile ogrăzilor, profilaţi pe un cer cu nuanţe 
violete, toate îl întîmpinau cu un aer familiar, ospi
talier. Şi pe măsură ce se apropia de casa amicului, 
trăia deopotrivă simţămîntul îngrijorării şi al plă

cerii. 
Se opri înaintea porţii de lemn şi, la lumina 

şovăielnică a înserării, o văzu putredă, parcă des
prinsă din stîlpii de beton, legată pe alocuri cu 
bucăţi de sîrmă. Privi poteca năpădită de nisip, stra
turile de narcise şi cîrciumărese care, neîngrijite, 
se vestejiseră, un plop cu frunzele pălite, stingher 
şi muribund într-un colţ îndepărtat. Casa întune
cată, cu ferestrele negre, se înălţa sumbră în întu
nericul curţii, stîrnindu-i o nelinişte nelămurită. 

!şi aruncă geamantanul peste gard, sări apoi şi 

el, păşi către uşa principală în care bătu cu putere, 
stîrnind lungi ecouri interio:ire. Ciocăni în ferestre, 
dădu ocol zidurilor, îl strigă pe Nichifor pînă cînd, 
la un zaplaz despărţitor, se ivi chipul unui vecin 
care-i spuse, pe un ton duşmănos, că nu mai 
locuieşte nimeni demult aid. 

Dar Nichifor, cu firea lui neastîmpărată, gata 
oricînd să ia hotărîri neaşteptate şi îndeosebi ex
treme, era în stare să lipsească de acasă săptă

mîni de-a rîndul, aşa încît ştirea ace;;ista nu putea 
fi alarmantă. Capabil de fapte anapoda, pornise 
probabil dintr-o toană, poposind în cine ştie ce 
ghiol împreună cu năstruşnicele sale aparate 
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care-l ajutau, chipurile, la înfăptuirea unor cer
cetări numai de el ştiute. 

Fu nevoit, din pricina neprevăzutei situaţii, să 

apeleze la bunăvoinţa vecinului, care acceptă să-l 

găzduiHscă. Posac şi neprietenos, nu-i spunea alt
ceva decît că Nichifor plecase în urmă cu două 

luni, fără a da seama nimănui de hotărîrea sa. 
Plecase cu o lotcă în care ise aflau, ca de obicei, 
nişte drăcii metalice şi dispăruse îndreptîndu-se 
pesemne către oraş. Nichifor, lucru ştiut, se obiş

nuise să vieţuiască singur, izolat. Trecea drept 
nebun în ochii localnicilor care se cam fereau de 
el. Pescarii îl suspectau de rele intenţii, bănuiau 

că se ocupă cu magia, îi comentau actele năstruş
nice clătinînd din capete a îngrijorare şi teamă. 

Mihai petrecu astfel noaptea în casa vecinului, 
hotărît ca a doua zi să pătrundă în casa amicului 
său pentru a afla acolo un adăpost. Dis-de-dimi
neaţă, mulţumi gazdei pentru ospitalitate, îi dărui 

o sticlă cu rom şi pătrunse din nou în curtea pără
ginită. O mirare adîncă îl cuprinse atunci cînd dădu 
cu ochii de casă. 

La lumina zilei, aceasta era de nerecunoscut, 
pînă într-atît se învechise. Faţada, în întregime 
năpădită de crăpături, era asemenea unui obraz 
scofîlcit, brăzdat de riduri, încreţit. Ulucile se des
prinseseră toate de la locurile lor, unele atîrnînd 
în bătaia vîntului. Ferestrele strîmbe, putregăite, 

păreau strivite sub apăsarea de neîndurat a zidă

riei. Acoperişul se înclinase, stîlpii de beton care 
susţineau marchiza erau fisuraţi, ameninţînd să se 
fărîmiţeze şi să se prăbuşească din clipă în clipă. 

Dar mai ales treptele de la intrarea principală su
feriseră stricăciuni de neînchipuit, ca şi cum obiecte 
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grele căzuseră asupra lor distrugîndu-le. O împrej
muire soundă, înjghebată dintr-o împletitură de 
sîrmă, zăcea, culcată la pămînt, ca şi cum ar fi 
fost sfîşiată sălbatic. Şi pretutindeni, pînă în cel 
mai îndepărtat ungher, nisipul gălbui, roşietic al 
grindului, mînat de vîht, purtat de ploi, luase cu 
asalt curtea alcătuind mărunte dune şi ridicături. 

Casa, anul trecut nouă, sclipitoare, arăta acum jal
nic, veche, îmbătrînită parcă peste noapte. 

Mihai forţă uşa din spate scoţînd-o aproape din 
balamale şi pătrunse într-o bucătărie pe care o 
cunoştea pînă la cel mai mic amănunt. Aici văzu 
un cuptor afumat, cu cenuşa răvăşită, masa de 
brad, masivă şi lungă, cîteva crătiţi şi oale atîr
nate în rafturi de lemn. Intr-un dulap se rînduiau 
farfuriile, într-altul se amestecau de-a valma nişte 
bucăţi de pîine uscată, o solniţă, două cuţite aco
perite de rugină. Un strat gros de praf se aşter

nuse peste toate aceste lucruri, dovadă că nimeni nu 
mai pătrunsese demult aici. 

Străbătu cele cîteva încăperi cunoscute în care 
îl întîmpină aceeaşi atmosferă lîncedă, acelaşi aer 
stătut, cu gust dulceag, respingător. Pereţii, cu 
tencuiala pe alocuri desprinsă, erau ciuruiţi de cră
pături şi găuri. In sufrageria cu mobilierul colbuit 
ş i deteriorat stăruia o linişte adîncă ; în cele două 
dormitoare, la fel. Micul salonaş, cu obiectele lui 
fragile, vădea şi el semnul abandonului, al unei 
îndelungate nefolosinţe. Urcă la etaj, apoi se avîntă 
pe scara şubrezită a podului, dorind să revadă ciu
datul telescop cu care Nichifor scruta din cînd în 
cînd adîncimile cerului. Un orificiu practicat în 
acoperiş asigura aparatului un cîmp de obser
vaţie suficient de larg. Dar orificiul fusese a:co-
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perit stîngaci şi la iuţeală cu nişte scînduri. 
Telescopul se afla totuşi la locul lui, învăluit în 
păienjenişuri dese. Mihai îşi aminti că acest instru
ment putea realiza performanţe uluitoare datorită 

unui ingenios sistem de lentile şi oglinzi. Il auzise 
pe Nichifor declarînd (fără să-l creadă), că depă

şise cu mult cele mai puternice instrumente astro
nomice din lume. 

Ştia că prietenul lui nutrea pasiuni multiple, stă
pînit de dorinţi variate şi contradictorii, care vădeau 
uneori o inoonstanţă îngrijorMoare. O sete chinui
toare de a şti îl subjugase, aruncîndu-1 dintr-o ex
tremă în alta, determinîndu-1 să abordeze domenii 
felurite, pe care mereu le abandona spre a îmbrăţişa 
altele. !ncordarea şi neastîmpărul minţii lui nu-şi 
aflau decît scurte răgazuri, şi atunci reuşea să aţi
pească pentru cîteva ceasuri sau accepta să soarbă 

un pahar cu vin. P alid, cu chipul alungit, cu priviri 
strălucitoare şi trăsăturile crispate dureros, se retră
sese aici, în Deltă, căutînd liniştea, sau poate 
altceva. Ridicase această casă, vilă mai bine zis, şi 

se apucase de cercetări răzleţe, studiind fauna şi 

flora, făcînd experienţe de chimie şi fizică, cău

t înd ceva cu înfrigurare, ceva nedezvăluit pînă 

acum nimănui decît aproximativ, imprecis .. . 
l\/Iihai pătrunse în pod apropiindu-se de teles

copul acela bizar. Alcătuit din mai multe braţe, 

dintr-o îngemănare de tuburi, lentile şi oglinzi, 
fusese proiectat potrivit unei scheme puţin obişnuite, 
spre a se obţine o mărire de performanţă a ima
r tnilor cereşti. Praful se d epusese pretutindeni în 
grosimi neverosimile. Pe o masă de lucru şi pe 
cele două scaune din apropierea ei se aflau cîteva 
hîrfr răvăşite, înnegrite de calcule şi desene geo-
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metrice. Se mai desluşeau, azvîrlite pe jos, nişte 

flacoane şi sticluţe al căror conţinut se uscase ori 
se evaporase. O căldură moleşitoare , năucitoare, 

răzbătea prin acoperiş. 
Reveni în sufragerie, la parter, unde se hotă

rîse să rămînă deocamdată. Ezită cîntărind şan

sele de confort şi îşi alese, în cele din urmă, o încă
pere alăturată, mai strîmtă, dar ale cărei ferestre 
dădeau spre apa canalului. Avea de gînd să locu
iască acolo pînă la înapoierea amicului. lşi des
ohise geamantanul, .îşi rîndui hainele într-un mic 
şifonier, obiectele de toaletă pe o noptieră. Se 
apucă apoi de cîteva treburi gospodăreşti , mătură 

încăperea, împături aşternutul patului, aprinse 
focul în bucătărie punînd pe plita sobei o cratiţă 

cu apă. Coborî către malul canalului, a jungînd la 
despărţitura de stuf, unde-l strigă pe vecin ca sa-1 
ceară peşte . Trimise un copil după pîine, vin şi 

ţigări şi către amiază îşi îngădui să pornească cu 
o lotcă într-o scurtă plimbare. Astfel se desfăşură 
prima lui zi de vacanţă. 

Se scurse o săptămînă fără ca Nichifor să re
apară. In răstimpuri, Mihai cutreiera prin toate 
bălţile din apropierea satului, revenind pe înserate. 
Dorea să-şi petreacă timpul într-o deplină destin
dere, se epuiza vî:slind şi pescuind, relaxîndu-se şi 

uitînd de toate grijile. Se simţea excelent, vioi, vesel, 
exuberant, străbătut de o vagă îngrijorare doar 
atunci cînd îşi amintea de Nichifor. 

Se petrecură însă între timp cîteva întîmplări 

care-l neliniştiră prin lipsa lor de înţeles . Aşa de 
pildă într-o noapte, în vreme ce încerca să aţi

pească, auzi zgomote în pod. !şi încordă a uzul, se 
ridică din aşternut, ţinîndu-şi respiraţia . Cineva 
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umbla de colo-colo, rostind cuvinte de nemulţu

mire şi chiar de furie. Auzi apoi paşi călcînd apă
sat pe podelele primului etaj, scaune lovite şi trîn
tite, un glas ascuţit, strident, pătruns parcă de 
aceeaşi mînie. 

O clipă fu ispitit să creadă că visează . Pe urmă, 
lucid, stăpîn pe sine, se văzu nevoit să recunoască 
o realitate incontestabilă : cineva umbla pe sus, prin 
pod şi în încăperile etajului, căutînd parcă ceva ... 

Intr-altă noapte, trezit de zgomote asemănă

toare, se 'hotărî să coboare din pat. Se ascunse în 
spatele scării, încercînd să desluşească, fără a fi 
văzut, ce anume se petrece la etaj. In lumina 
palidă a lunii văzu două forme albe : păreau că-şi 

vorbesc şi la răstimpuri cotrobăiau într-un dulă

pior prins de perete lîngă tocul uşii. Uimit, vru să 
urce treptele pentru a-i surprinde pe intruşi, dar 
aceştia dispăruseră. 

Nu reuşea să se înspăimînte ori să devină super
stiţios, nu fusese niciodată dispus să acorde cre
zare istoriilor de speriat copiii. Totuşi, acum avea 
în faţă evidenţa unor fapte de netăgăduit. Dar cu 
toate că stătuse la pîndă, cu toate că cercetase mi
nuţios încăperile etajului, scormonind în dulăpior 

nu descoperi nici o urmă a vreunei prezenţe străine. 
In dulăpior se aflau doar cîteva hîrtii şi nişte cli
şee fotografice înfăţişînd pete de lumină, clişee 

voalate desigur. 
Micile lui plimbări pl'Î!n bălţi îşi pierdură dintr-o 

dată farmecul. !şi aminti într-o seară, în vreme ce 
vîslea pe un canal înapoinidu-,se către casă, că Nichi
for, în febra lui iscoditoare, îi vorbise cîndva despre 
unele preocupări care străbăteau într-una mintea 
lui veşnic aţîţată. Amicul acesta al lui îşi deschidea 
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sufletul cu zgîrcenie şi tocmai de aceea destăinui 

rea lui îi atrăsese atunci luarea aminte. Se aşeza
seră amîndoi în pridvorul casei, fumînd şi sorbind 
din paharele cu vin ; stufărişurile crescute înalte 
se încîlceau peste apa canalului. Nichifor îi pome
nise atunci vag despre o teorie ciudată asupra lu
mmn astrelor. Pretindea că ar fi pe cale să recom
pună dintr-o rază de lumină sosită din Univers 
toate elementele sursei respective. Mihai îl luase 
atunci în rîs şi-i ceruse dovezi pe care să se spri
jine această năstruşnică ipoteză. Nichifor intrase 
grabnic în casă şi-i adusese nişte clişee cu imagini 
imprecise, estompate, pe care, chipurile, le obţi 

nuse prin telescopul lui, descompunînd ş i recom
punînd o rază luminoasă. 

- Nu văd nimic limpede în aceste fotografii , 
îi spusese atunci. 

Nichifor clătinase din cap. Recunoscu că nu 
izbutise întru totul, că abia urma să-şi perfecţio

neze tehnica. Ii spuse apoi, după o clipă de ezitare, 
că-i e teamă de experienţele sale; absorbind ima
ginile sosite din cosmos s-ar putea expune unor 
riscuri încă incalculabile. 

- Asta-i nebunie curată ! exclamase iritat 
Mihai. Nu cumva pretinzi că imaginile tale se pot 
materializa, că r azele de lumină care sosesc din 
adîncurile Universului ar purta cu ele chiar corpu
rile pe care le reprezintă? 

- Intocmai, îl asigurase celălalt. Am impresia 
că mă aflu în ajunul unei experienţe excepţionale, 
şi poate catastrofale. 

Îşi amintea acum de convorbirea aceea cu un 
simţămînt de vagă nelinişte, deşi atunci nu crezuse 
o iotă din spusele amicului său. 
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Nichifor nu apăru nici la sfîrşitul celei de a 
doua săptămîni. Mihai se cufunda el însuşi într-o 
stare de inexplicabilă tristeţe. Devenise melanco
lic, apatic, indiferent la proiectele sale de vacanţă. 
Işi dădea seama că se petrecea cu sine o schim
bare. Sufletul lui lîncezea, dominat de un senti
ment de repulsie faţă de toate cîte erau în jurul 
său. Renunţă treptat la plimbări zăbovind cît mai 
mult în casă, unde încerca să desluşească pricini 
ipotetice ale dispariţiei lui Nichifor. Străbătea 

odăile, cerceta cu atenţia sporită toate ungherele 
casei, nădăjduind că va afla un adevăr. 

Planul după care fusese construită casa, apa
rent simplu, se dovedea la un examen mai amănun
ţit de-a dreptul derutant. Odăile, dispuse firesc, 
într-o arhitectură rezonabilă şi îndeobşte acceptată, 

se rînduiau totuşi după o regulă interesantă, pe 
care abia acum o remarca cum se cuvine. Cori
doarele erau dispuse în formă radială , iar scara de 
acces la etaj se răsucea într-o spirală de o geome
trie impecabilă. Odăile creau, datorită ingeniozi 
tăţii arhitectului, iluzia necuprinsului , părînd că se 
multiplică la nesfîrşit, izvorînd una dintr-alta, în 
straturi, alveolar. Pe măsură ce explora această 

clădire îşi dădea seama că era ameninţat să se 
rătăcească, deşi limitele ei se aflau pretutindeni. 
putînd fi oricînd atinse. La subsol, numărul cori
doarelor şi al camerelor depăşea parcă orice închi
puire, deşi îşi dădea seama că totul nu era decît 
un joc menit a înşela şi a deruta. Era chiar pri
mejdios să se aventureze prin acele subterane ce 
se tot deschideau amăgitoare la fiecare pas. Intr-o 
asemenea subterană, Mihai descoperi într-o zi o 
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spărtură complicată ale cărei rosturi nu reuşi să le 
înţeleagă. 

- Singurele informaţii şi căi de legătură cu 
astrele, îşi aminti el vorbele lui Nichifor, sînt ra
zele de lumină pe care am ajuns să le descifrez. 
Cu ajutorul lor am reuşit să recompun material
mente lumile cele mai îndepărtate . Razele sosite 
de la aştri nu numai că deţin toate informaţiile 

privind sursele lor, dar poartă cu ele însăşi sub
stanţa acelor surse. 

Mihai se apropie cu teamă de aparatura din 
subsol. Era înzestrată cu manete şi butoane, cu un 
ecran şi nenumărate cable. Şi peste ea se depusese 
acelaşi strat gros de praf, întreaga structură părea 
scoasă din funcţie, părăsită. 

La încheierea celei de a treia săptămîni nu mai 
ieşea decît foarte rar din casă. Indiferenţa lui deve
nise deplină şi numai gîndul întoarcerii lui Nichi
for îi mai pîlpîia în minte. Rătăcea în neştire prin 
odăile care se înmulţiseră acum fără număr. Cînd 
privea uneori prin ferestre observa, fără să se mai 
mire, că la fiecare dintre ele priveliştea exterioară 
era alta. Uneori dădea cu ochii de ograda pustie, 
cu ierburi veştede , năpădită de nisipuri. In preajma 
casei nu zbura nici o pasăre, în ogradă nu văzuse 
pînă acum vreo orătanie. 

Mînca din ce în ce mai puţin, zăcea ore în şir 

în pat, umbla apoi anevoie ş i la întîmplare prin 
casă, neîndrăznind totuşi să se aventureze prea 
departe. Noaptea, cînd auzea zgomotele de la etaj, 
urca, pătrundea în odaia cu dulăpior şi asis ta la 
agitaţia acelor forme albe care scoteau sunete 
de neînţeles. Nu-l băgau în seamă. I se împăien
jeniseră gîndurile, îi slăbise voinţa, trăia din ce în 

14 



ce mai buimac, mai neputincios să iasă din apatie 
şi indiferenţă. Cîte o pîlpîire de amintire venea să-i 
însufleţească uneori cugetul amorţit şi atunci se 
gîndea tot la Nkhifor. Inoeroa, cu slabele sale puteri, 
să înţeleagă de unde-l cunoştea pe acest Nichifor, 
ce ştia despre el. Făcu eforituri deznădăjduite spre 
a-şi aduce aminte măcar unde şi cum îl cunoscuse, 
cum de se apropiase de el, de ce venea în fiecare 
an să-şi petreacă vacanţa aici. Nu înţelegea mai 
ales unde se afla acum acest Nichifor, de ce nu 
venea să-l elibereze din moartea lentă pe care o 
suferea. I se păruse că-l zărise dndva, într-un 
trecut ceţos, în pod, lîngă telescopul său şi că zîm
bise sarcastic de suferinţa pe care o îndura. 

Se tîrî într-o zi anevoie pînă în pragul casei. 
Se simţi atunci apucat de subsuori, purtat pe braţe 
de către cineva. Văzu ca prin vis nişte halate albe, 
se trezi într-un tîrziu pe un pat de spital. I se 
spuse că refacerea forţelor sale durase o lună. 

Cînd reveni, în anul următor, în Deltă, şi cînd 
poposi în satul de pescari spre a vedea din nou 
casa, îl întîmpină o privelişte de neînchipuit : din 
vila prietenului său nu mai rămăseseră deoît teme
liile şi nişte stîlpi pe care se sprijineau nişte bîrne 
înnegrite. Intr-o noapte, fără nici o pricină, casa 
luase foc şi arsese toată. 



INFLUENŢA 

Ninsoarea cădea îmbelşugată asupra satului, 
se aşternea în straturi moi peste acoperişurile de 
stuf, acoperea ramurile pomilor, troienea ogrăzile 

şi mai ales uliţa pustie de-a lungul căreia se înşi

rau de o parte zaplazuri neregulate şi de alta lotci 
negre, răsturnate, cu movile de omăt deasupra. 
Peste canalul îngheţat sufla un vînt uşor spulbe
rînd fulgii, clătinînd smocurile trestiilor şi ale 
buruienilor uscate. !n cenuşiul zării, vastele stu
fării se întindeau departe către pădurea de săkii ; 
între ele, o piramidă geodezică - asemenea unui 
turn de observaţie şi nuanţele întunecate ale podu
lui aruncat peste o gîrlă ce părea un drum lucios 
şi fără capăt . 

Erau plicticoase duminicile acestea de iarnă în 
timpul cărora doar sala clubului mai reprezenta o 
atracţie. Exista, desigur, şi bodega, unde oricînd 
găseai un partener de discuţie, dar această eventua
litate presupunea un drum lung şi apoi o ame
ţeală zdravănă, căci nu pentru a bea apă minerală 

te-ai fi îndreptat într-acolo. Mai aveai putinţa 

să-ţi vizitezi amicii şi să te întreţii cu ei discutînd 
unele chestiuni lipsite de importanţă, cu totul banale. 
Dar amicii aceştia erau însuraţi, vieţuiau acum în 



mijlocul familiilor, între plăcerea strict domestică 
a repausului care încheia săptămîna. 

Toma privi posac pe fereastra odăii, cuprinse 
din nou cu privirea canalul îngheţat, uliţa albă, cu 
troiene ridicate pe alocuri şi se simţi năpădit de 
plictiseală. Singurătatea îl apăsa, liniştea din jur 
începuse să-l scoată din fire. Inchisese demult apa
ratul de radio şi televizorul care îl enervaseră 

pînă atunci. Se învîrti o vreme fără rost prin odaie, 
ocoli masa, îşi examină trăsăturile colţuroase, obra
zul prelung şi ochii spălăciţi în oglinda ciobită a 
lavoarului, se mai învinui o dată pentru greşeala 
de a nu fi plecat la Tulcea ca să se bucure cum 
se cuvine de această vacanţă. 

Nu înţelegea de ce rămăsese în sat, nu izbutea 
să priceapă ce anume îl împinsese să refuze invi
taţia unui prieten care-l chemase la el, în oraş . 

Acum, orice încercare de a-şi repara greşeala era 
zadarnică. Autocamionul .care făcea curse după un 
orar aproximativ între sat şi comuna cea mai apro
piată, situată la Dunăre, nu mai circula datorită 

ninsorii. Sania primăriei fusese şi ea trasă sub 
vreun şopron după ce venise cu poşta de azi, iar 
s-o pornească pe jos, singur, cale de zece kilome
tri, n-avea chef şi poate că nici curaj pe o vreme 
ca asta. 

Incercă să descopere măcar acum un mijloc 
plăcut de a-şi petrece timpul. Renunţă hotărît la 
aparatul de radio pe care-l ascultase ceasuri în şir. 

La fel televizorul, care-l ameţise pur şi simplu. Işi 

aminti de cartea azvîrlită pe pat, dar nici ea nu-l 
prea atrăgea. 

După-amiaza părea să nu se mai sfîrşească , 

scurgerea timpului devenise insuportabilă . Nu-şi 
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mai afla astîmpăr, o agitaţie şi o nerăbdare de 
nedomolit puseser-ă stăpînire pe el. Ar fi vrut să 

părăsească grabnic casa şi s-o pornească la întîm
plare printre nămeţi, spre a se mai înviora, să se 
avînte aşa, fără ţintă, să se afunde bunăoară în 
potecile croite prin stuf sau 1să depăşească uliţa 

intrînd în pădurea de sălcii din apropierea satului. 
!şi aminti de bufet şi, cu tot dezgustul pe care-l 
resimţea pentru el, se hotăr.î să se îndrepte într-a
colo. Işi puse pa1tonul, îşi înfundă cădula peste 
urechi, părăsi casa şi se avîntă prin viforniţă. 

!şi imagina cam ce se întîmplă acum la bufet. 
Vedea în închipuire chefliii aşezaţi la mese ori 
stînd în picioare pe lîngă bar, chipul ascuţit şi grav 
al responsabilului, un tip tăcut şi îngîmfat, îi ră

sunau în urechi larma glasurilor, clinchetul paha
relor, ba şi cîte un cîntec izbucnit pe neaşteptate 
dintr-un colţ mai întunecat. Bodega trebuia să fie 
înţesată la ora aceea. Poate că întîlnea o cunoştinţă 
:eu oare să schimbe o vorbă, două ... 

Călca apăsat pe stratul gros de omăt, cu obrazul 
ocrotit în gulerul înalt al paltonului. O clipă simţi 
ispita să se înapoieze acasă şi să reia, la căldură , 

lectura acelei cărţi în oare un personaj, aidoma lui, 
rătăcea printr-un sat, căutînd nu mai ştia ce. Se 
răzgîndi însă şi păşi mai departe. O dorinţă vagă 

îl cuprinse să bată la poarta unui coleg, apoi la cea 
a inginerului piscicol cînd trecu pe lîngă locuin
ţele lor, dar gestul nu putea fi decît deplasat la 
o asemenea oră. Dacă nu se însurase încă, trebuia 
să suporte pînă la oapăt consecinţele acestei eschive. 

Ajunse, dar, spre adînca lui mirare, bodega era 
1nchisă. Urcă treptele de beton ale unui peron, privi 
-obloanele groase, înţepenite de-a curmezişul cu 
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drugi de fier, streşinile împodobite cu ţurţuri de 
gheaţă. Se simţi brusc pornit împotriva responsabi
lului. Ii revedea în închipuire mutra teşită, expre
sia de suficienţă prostească cu care îşi cîntărea din 
priviri clienţii. Era •acum mai convins oa niciodată 

că individul e necinstit şi că împreună cu nevas
tă-sa , o femeie blondă, îmbr·ăoată întotdeauna ţipă
tor, violent fardată , învîrteşte lucruri necinstite. 

Se hotărî să se abată pe la club şi să vadă even
tual un film , deşi perspectiva nu-l atrăgea. Prea 
mulţi tineri în clubul acela, iar el, ca om oarecum 
matur, nu prea mai avea ce să caute pe acolo. Să 
stea în mijlocul unor puşteni care ţopăiau şi se 
amuzau în felurite chipuri ! Nimerise o dată prin
tre acei tineri zgomotoşi, zvăpăiaţi şi se simţise cam 
stînjenit. Dar o vizită scurtă la sala clubului aşa, 

într-o doară, şi chiar un schimb de vorbe cu cineva 
de pe acolo nu i-ar fi ştirbit demnitatea. Apoi , 
bibliotecara clubului era o fiinţă amabilă, agreabilă , 

care-l primise întotdeauna cu vădită plăcere. 
Dar , culmea surprizelor, şi clubul era închis. 

Clădirea cenuşie, mohorîtă, căsca spre el găurile 

negre ale nenumăratelor ferestre, iar pe uşa înaltă 
atîrnau cîteva afişe zdrenţuite, jupuite, indescifra
bile. Işi încordă auzul, se apropie de o fereastră, 

dădu ocol întregii clădiri , privi îndelung la hornul 
ei care nu scotea nici o şuviţă de fum. Inăuntru 

nu era, desigur, nimeni. Dar dnd atinse cu un de
get uşa , aceasta se deschise uşor, poftindu-l parcă 
să intre. Păşi ezitînd în vestibulul întunecos şi rece, 
se roti fără rost prin el, privi prin geamurile unor 
uşi laterale. In jurul său nu se afla într-adevăr ni
meni. 



Se simţea acum mai singur ca oricînd, pradă unei 
surescitări inexplicabile. Era totuşi condamnabilă 

neglijenţa celor care conduceau clubul. Cum să ţii 

închis tocmai un asemenea aşezămînt? 
Aţiţat, porni din nou de-a lungul canalului prin 

ninsoarea care devenise abundentă. Vîntul se înte
ţise şi el, şuierîndu-i pe la urechi. Cu siguranţă că 
viforniţa asta o să-i împiedice definitiv plecarea la 
Draş . Toate căile de acces deveneau impracticabile, 
aşa încît cele două săptămîni de vacanţă trebuia să 
şi le petreacă aici. 

Nu mai avea altceva de făcut decît să se îna
poieze acasă. La urma urmei, plimbarea îi folosise 
la ceva, se mai înviorase. Era nerăbdător să se în
tîlnească acum cu focul, cu aparatul de radio şi cu 
televizorul, dar mai ales cu lectura acelei cărţi în 
care acţiunea se desfăşura tot pe vreme de iarnă, 

într-un cadru oarecum asemănător celui din jurul 
său. Era un volum împrumutat de la bibliotecă . Il 
descoperise în rafturi cu totul întîmplător : un vo
lum fără scoarţe, fără titlu, fără numele autorului 
şi care nici măcar nu fusese înscris în registrul de 
€Videnţă al bibliotecii. 

Grăbi pasul, cocîrjat, ca să înfrunte mai bine 
viscolul care-i trimitea în obraz o fulguială tăioasă. 
Cu ochii întredeschişi, asurzit de vijelie, trecu pe 
dinaintea Oficiului Poştal, pe dinaintea Primăriei, 

amîndouă cufundate în întuneric. Absorbit de efort, 
continuă să se lupte cu zăpada care creştea văzînd 
cu ochii. 

„Parcă ar fi plecat cu toţii de aici", gîndi el 
pătrunZJînd în săliţa casei, lepădîndu-şi acolo ga
loşii, paltonul, căciula şi scoţînd un oftat de uşu
rare. Intră în odaia lui fără a auzi, ca de obicei, 
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glasul gazdei care-l întreba de fiecare dată la sosi-
rea din sat, cam ce ar dori să i se servească la 
masă . Nu auzi nici vocile copiilor şi nici tusea 
profundă a pescarului Larion, capul familiei. Pe
semne că erau plecaţi pe la rubedenii. Se mai întîm
plase şi altă dată. Cînd bălţile îngheaţă, pescarul 
nu prea are ce face, în afara unor treburi mărunte, 
la cherhana. 

Familia aceasta, care-l primise în gazdă, era liniş
tită deşi, cînd Larion se cherchelea, cînta şi înjura 
după plac în gura mare. Acest pescar voinic, încă 
în putere, cam gras, cu obrazul acoperit de o ro
şeaţă sănătoasă, avea o ţăcălie roşcovană, cara
ghioasă, şi nişte ochi albaştri, cam spălăciţi. Ii pă
trunsese de cîteva ori în odaie, voind să-l convingă 
că fusese martorul unor întîmplări pline de tîlc 
în ascunzişurile Deltei : se întîlnise acolo, zicea el, 
cu oameni ciudaţi care doriseră să-l atragă în cursă. 
Le rîsese în nas şi, deşi mort de frică, îi ameninţase 
cu vîsla sau cu toporul punîndu-i pe goană . Cînd îi 
pătrundea în cameră şi-l vedea citind, 11 sfătuia să 
nu-şi mai obosească astfel minţile. Intr-o zi zărise 

tocmai cartea pe care o citea el acum, şi elocvenţa 

abruptă a omului deveni mai excitată şi mai ferme
cătoare ca oricînd. Cel pe care îl găzduise în odaia 
aceasta mai înainte avusese o carte asemănătoare, 
dacă nu cumva chiar pe aceasta, împrumutată tot 
de la bibliotecă. Individul, după spusa lui, o cam 
luase apoi razna şi plecase brusc din sat... 

Focul se stinsese şi fu nevoit să-l aprindă singur, 
deşi nu mai făcuse asta niciodată. Constată apoi iri
tat că cina nu se afl.a încă pe masă. Şi patul rămă
sese nestrîns, iar cărţile şi caietele sale erau răvă
şi te, deşi ştia că avea obiceiul unei rînduieli aproape 

21 



li! .. ~· .. „ 

maniacale.„ Dar focul se aprinse iute, se înteţi şi 

trosnetul lemnelor înveseli atmosfera încăperii. Era 
în definitiv devreme, abia începuse să se însereze, 
nu trebuia să-şi facă sînge rău pentru nişte fleacuri. 
Poate că mai gravă era lipsa curentului electric, 
fusese silit să caute lampa cu petrol pe care, cu 
chiu, cu vai, izbutise s-o aprindă şi s-o aşeze pe 
noptieră . Se lungi pe pat, puse mîna pe carte, o 
deschise şi începu să o citească potrivind fitilul 
lămpii. 

Citi cam o jumătate de ceas, mai mult ascultînd 
la viforul care se izbea cu putere, în rafale prelun
gite, de ferestre, zgîlţîindu-le . Streşinile parcă 

zbîrnîiau, sîrmele stîlpilor electrici din stradă deve
niseră adevărate strune, şuierînd agonic. Fulgii, pre
schimbaţi în ace de gheaţă, cădeau într-un ropot 
mărunt şi persistent. Din cînd în cînd cîte o răbuf
nire a vijeliei se lovea violent de uşa intrării, 

smulgînd-o aproape din balamale. 
Treptat însă cartea îl absorbi, cu ajutorul ei 

Toma reuşi să ignore realitatea. Citea acum înfri
gurat, absent la toate cele înconjurătoare , despre 
un individ, profesor de şcoală elementară, care se 
pomenise pe neaşteptate singur, într-un sat nelocuit, 
şi fusese nevoit să rătăcească prin această aşezare, 
încercînd să descopere, disperat, cea mai slabă 

urmă de viaţă omenească. Eroul trăia clipe de în
cordare şi tensiune, se zbuciuma nereuşind să înţe
leagă cum anume nimerise aici, cum de dispăruseră 
oamenii din jurul său. 

Toma remarcă, tulburat, caracterele grafice 
cursive, neobişnuite, ortografia altei epoci. De titlu 
şi de numele autorului, cum am mai spus, nici po
meneală„. 
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Dar se făcuse tîrziu i;;i gazdele nu se iveau. Se 
uită la ceas, era zece. Vru să asculte aparatul de 
radio, să deschidă televizorul, îşi aminti de lipsa 
curentului electric. O moleşeală îl cuprinse. Aţipi, 

se trezi, aţipi iar, apoi fu brusc deşteptat de zgo
motele viforniţei care se preschimbase într-o ade
vărată vijelie şi care luase cu asalt casa, gata s-o 
culce la pămînt, s-o nimicească. Geamurile ame
ninţau să se spargă, bîrnele plafonului vibrau, te
meliile se cutremurau. Uşa de la intrare fu izbită 

cu furie şi reuşi anevoie s-o închidă. 
Fu cuprins brusc de spaimă. Işi aminti limpede 

că în toată după-amiaza aceea nu văzuse de fapt 
nici un om în calea sa. Intră în panică. Apoi stătu 
în cumpănă, încercînd să pună frîu gîndurilor care-l 
invadau ameţindu-l, se strădui să-şi păstreze cum
pătul, să cîntărească rece situaţia, eventual să veri
fice lucrurile încă o dată. N-avea încotro totuşi ! 
Se pregăti de plecare. 

Se angajase într-o expediţie deznădăjduită, căci 

uşile şi porţile la care bătea rămîneau încuiate. 
Intreg satul era părăsit, el părea singurul suprra
vieţuitor. Casele îi răsăreau în cale ca nişte fan
tome, copacii cu ramurile goale se clătinau bez
metic, troznind lugubru, firele stîlpilor electrici 
ţiuiau asurzitor. Zăpada se ridica în dune albe, cu 
crestele mereu spulberate. Strada, ogrăzile nu se 
mai cunoşteau în oceanul alb care inundase totul. 
!nota prin zăpadă din ce în oe mai anevoi1e, îndTep
tîndu-se către Primărie şi către clădirea Oficiului 
poştal. Gîfîia, sudoarea i se amesteca pe faţă cu 
ploaia de gheaţă. 

Cu ultimele forţe reuşi s·ă revină acasă, unde 
se prăbuşi istovit în mijlocul odăii... 
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Se deşteptă dimineaţa, în pat. Aplecat deasupra 
lui, Larion îl privea cu o adîncă seriozitate. De cum 
deschise ochii, îl preveni, cu vorba lui hurducată, 
asupra nechibzuinţelor îngăduite la un pahar de ra
chiu mai mult şi mai ales asupra unor pretinşi 

amici care n-ar trebui aduşi în casă. Toma se uitu 
la el nedumerit. Atunci Larion adăugă că , sosind 
din vecini, a găsit casa vraişte, preşurile înnoroiate 
de urme de picioare. Chefuise desigur chiar în odaia 
a sta, îi şopti el cu o complicitate bărbătească , dar 
parcă şi avertizîndu-1. 

Toma îşi revenea greu, ca după o boală. Cînd 
îl căută, nu mai găsi volumul cu file îngălbenite. 

Răscoli peste tot, dar parcă intrase în pămînt. Ieş i 

în cele din urmă, convalescent, din casă. Satul alb, 
acoperit în întregime de o zăpadă imaculată, îi pri
cinui o uşurare fără margini. 

Intr-una din zile îi spuse jenat bibliotecarei că 

rătăcise volumul împrumutat. Află atunci că visco
lul din noaptea de pomină spărsese uşa încăperii 

în care se aflau cărţile şi răvăşise tot ceea ce întîl
nise în cale. 

- Dacă n-ar fi fost viscolul, îi spusese bibliote
cara, aş fi jurat că cineva mi-a pătruns în biblio
tecă şi a căutat ceva acolo. Dar nu-mi lipseşte ni
mic, afară de cartea asta care nici măcar nu figu
rează în inventarul meu. 



CAPCANA 

Îşi construise o barcă lunguiaţă, cu prova mult 
ascuţită, cu un catarg înalt şi subţire , de care prin
dea o velă triunghiulară. Lua cu sine cele trebuin
cioase unei îndelungate şi anevoioase expediţii : 
colaci de frînghii, pături, bidoane, cratiţe, cuţite şi 

linguri. Se aproviziona cu sare, făină, şi pesmeţi, 

cu cîteva sticle de untdelemn. Nu se înconjura cu 
obiecte de prisos, renunţa la aparatul de radio, la 
termos, la cărţi şi reviste, la trusa de bărbierit şi 

la foarfecă . Dorea să se îndepărteze măcar o dată 
pe an de confortul civilizaţiei, să îndure astfel ne
mijlocit asprimea naturii. 

Era un navigator solitar şi arareori poposea în 
cîte un sat pentru a-şi completa proviziile. Se ţinea 
de obicei cît mai departe de aşezările omeneşti, 

rătăcind prin locuri cît mai retrase. Şi fiindcă nu 
se bărbierea şi nu-şi reteza unghiile, la sfîrşitul 

acestor vacanţe arăta ca un naufragiat. Straiele 
lui de pînză erau peticite grosolan, mototolite, sfî
şiate, de sub şapca de piele izbucneau laţe încîl
cite, cizmele de cauciuc erau .sparte. Vîntul îi tă

băcea pielea chipului, în palme îi creşteau bătă

turi, ochii i se scufundau în orbite. 
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Tot navigînd prin canalele învăluite în nesfîr-· 
şite vegetaţii, tot înnoptînd în colibe improvizate, 
mîncînd doar peşte şi raci, se sălbăticea de-a bine
lea. Infrunta vîntul, ploile, arşiţele, frigul nopţi

lor, înţepăturile ţînţarilor. Simţurile sale dobîndeau 
cu timpul o acuitate neobişnuită, mişcările îi deve
neau elastioe, căpăita agilitatea şi sprinteneala unui 
animal. 

Toate peripeţiile, mari sau mici, şi le consemna 
cu ajutorul unui capăt de creion, într-un carnet 
ce ambiţiona să fie registrul său de bord. In sin
gurătate, în mijlocul lacurilor copleşite de lumina 
orbitoare a soarelui, străluminate de lună sau punc
tate de stele, în canale fără capăt, în ostroave şi 

lunci, trăia din plin voluptatea reîntoarcerii în na
tură. 

Mica lui corabie luneca sprintenă pe suprafaţa 
apelor încremenite, străbătea golfuri şi arhipelaguri 
de plauri, se afunda în desişuri de nepătruns. In 
dimineţi tăcute, cînd nici o adiere nu clintea pă
mătufurile aurii ale stufăriilor, cînd oglinda apelor 
răsfrîngea un cer de sticlă, aburii bălţilor se ridi
cau de pretutindeni zămislind făpturi albicioase care 
înaintau către el solemne, învăluitoare. Forme ciu
date şi mereu mişcătoare se iscau din senin, la răs
pîntii de gîrle tainice, migrau către orizonturi, pier
zîndu-se în ele. In adîncurile canalelor pluteau 
plante unduioase ca şuviţe din părul unor făpturi 
stranii, din mlaştinile izolate şi toropite se auzeau 
sosind şoapte fugare, coruri îndepărtate, sunetele 
melodioase ale unei orchestre mereu ascunse pri
virilor, sălăşluind parcă în văzduh. 

Poate că trăise o astfel de veritabilă beţie a 
simţurilor atunci cînd, într-o după-amiază, se aflase 
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în mijlocul lacului Roşu. Gînduri incerte îi străbă
teau mintea cotropită de o somnolenţă prielnică 

visării. Se simţise purtat către vest şi, constatînd 
că pătrunde uşor într-un canal lăturalnic, nu se 
împotrivise curentului. Şedea pe fundul bărcii şi 

privea albăstrimea adîncă a cerului, ascultînd clipo
dtul mărunt al valurilor care loveau pereţii ambar
caţiei. O izbitură scurtă îl făcu să se salte şi să 

se uite peste marginile bărcii. Văzu, cum se aş

tepta, rămăşiţele unei cherhanale abandonate. 
Coborî pe mal, îşi croi drum printre ierburi 

mergînd la întîmplare. O linişte grea învăluise îm
prejurimile. Foşnetele crîngurilor se pierdeau în 
a tmosfera limpede, broaşte săreau la răstimpuri în 
apa întunecată. Auzi un zumzet îndepărtat şi trase 
cu urechea spre cherhana. O privi cu atenţie, îşi 

dădu seama încă o dată cît este de veche şi de 
-şubrezită. Păşi către ea într-o doară, urcă treptele 
pridvorului vitregit pe alocuri de scînduri, văzu 

mîlul gros, plin de scoici şi de melci, în care se 
înfipseseră piloţii de stejar învăluiţi acum de ier
buri. Pătrunse pe o uşă largă şi dădu cu ochii de o 
încăpere întinsă, cu ferestrele nimicite şi podeaua 
îmbibată de apă. Ocoli cîteva butoaie şi lăzi dis
truse, păşi peste mormane de plase şi de năvoade 
zdrenţuite. 

Zumzetul auzit adineauri se datora unui curent 
de aer ce se strecura printre crăpăturile pereţilor. 

De undeva sosea şi zgomotul unor picături de apă 
scurse printre scîndurile acoperişului găurit. Mi
rosea a peşte, a nămol, a frunze veştede. Liniştea 

devenise parcă materială. 
Se aplecă peste pervazul rupt al unei ferestre şi 

întrezări prin mulţimea ierburilor înalte o casă ce 
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•' 
-' .f părea să fie de curînd ridicată, o casă cu prispă de 

lut şi acoperită de trestie. In jurul ei înverzeau 
citeva straturi de zarzavat. La o mică distanţă se 
vedeau nişte acareturi, un ţarc pentru vite, o împrej
muire pentru păsări. Ferestrele casei aveau perdele, 
uşa principală era întredeschisă. Pe o frînghie în
tinsă atîrna o cămaşă femeiască. 

Surprins şi nedumerit, părăsi cherhanaua şi îna
intă, atras de această privelişte care răsărise îna
intea lui pe neaşteptate. Nu aflase încă de existenţa 
unei locuinţe în pustietatea aceasta. Era uşor ne
liniştit . Cunoştea doar bine Delta Dunării, străbă

tuse cele mai sălbatice şi mai greu accesibile lo
curi, se mira cum de-i scăpase acest ungher. Ştiuse 
dintotdeauna de cherhanaua asta, de mult abando
nată, în preajma căreia nu vieţuia nimeni. 

Il întîmpină în mijlocul ogrăzii o femeie înaltă 
şi blondă, cu trăsături plăcute. Era îmbrăcată sim
plu, cu o rochie de stambă, purta în picioare pa
puci. Nu părea surprinsă de sosirea lui, şi-l pofti 
să se aşeze pe un scaun, alături de prispă. Ii aduse 
apoi din casă o sticlă cu vin şi un pahar. 

Schimbară cîteva cuvinte, bău din paharul în
tins, în timp ce o privea pe furiş. Emana un far
mec ciudat, pătrunzător. Avea un trup tînăr, care 
se mişca plin de graţie. Vorbea reţinut , cu un glas 
melodios, îşi sublinia spusele cu gesturi de bună
voinţă. lI trata cu familiaritate, ca şi cum l-ar fi 
cunoscut de mult. 

Sorbea mereu din paharul cu vin pe care ea i-l 
umplea cu regularitate. Se liniştise sub căldura 

aromitoare a băuturii şi putu cerceta mai îndea
proape gospodăria . Văzu nenumărate dovezi de 
hărnicie. Intr-un colţ al ogrăzii se afla o capră 
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pentru tăiatul lemnelor, precum şi un buştean în 
care fusese înfiptă o secure. Lîngă buştean, pe pă
mîntul umed, se împrăştiaseră cîţiva stropi de sînge, 
semn că acolo fusese tăiată de curînd o pasăre. Mai 
departe, sub un acoperămînt din papură, se vedea 
o masă înjghebată din cîteva scînduri, cu picioarele 
înfipte în pămînt. In jurul acesteia se împrăştiau 

mulţime de solzi strălucitori ai peştilor curăţaţi. O 
pisică neagră adulmeca pofticioasă pămîntul îm
bîcsit de sînge. Intr-un alt cotlon al curţii, sub ra
murile unor vlăstare de sălcii, era instalată o sobă 
<le lu t : pe plită clocoteau cîteva oale. Un miros de 
fiertură din peşte sosea de acolo. Apoi, dincolo de 
îngrăditura de răchită, încîntătoare straturi simetrice 
pe care creşteau zarzavaturi proaspete, bogat înfo
iate. 

Se simţi brusc înduioşat, un sentiment de demult 
a dormit crescu din sine invadîndu-i sufletul. Işi 

aminti de copilărie, de imagini îndepărtate, ceţoase, 

<:are acum se limpezeau pe deplin. Revăzu în me
morie casa părinţilor, în care~şi petrecuse vacan
ţele şcolare , splendoarea cîmpurilor, taina codrilor, 
retrăi astfel, într-o clipită de ochi, sălbatica şi fru
moasa viaţă de atunci. Indrăgise Delta, fusese întot
deauna atras de ea şi se gîndi acum visător la even
tualitatea unui trai dus aici, într-o asemenea gospo
dărie, împreună cu o asemenea femeie, departe de 
:zgomotul şi vîinzoleala oraşelor. 

Se uită la ea cu plăcere, furat de propria lui 
închipuire. Vinul era bun la gust, cu o aromă care-l 
.ameţea uşor. Lanurile de stuf vălureau abia vizi
bil în depărtări. 

Femeia vorbea într-una, la fel de calm şi de re
ţinut, despre singurătatea în care se afla. Istoria 
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strămutării ei aici era simplă. Cîndva lucrase în 
cherhana împreună cu soţul ei care pierise, răpuse 
de o boală grea. Rămăsese apoi în locul acesta, cu 
care se obişnuise, după ce cherhanaua îşi încetase ac
tivitatea. 

O ridicătură de pămînt, un soi de movilă acope
rită cu bălării, îi atrase atenţia. Bănui că acolo 
funcţionase cîndva gheţăria cherhanalei şi ea îi con
firmă acest lucru. Injghebarea era foarte veche, aco
perişul ei suferise mari stricăciuni, deşi, curios, in
trarea părea cu totul nouă. O potecă ducea pînă la 
uşa aceea masivă, înzestrată cu zăvor şi lacăt, pre
cum şi cu două ferăstruici zăbrelite. De deasupra. 
de prin straturile de stuf suprapuse şi putregăite, co
borau pliante iagăţă1toare ; jur împrejur pămîntul 

fusese mîncat de revărsările apelor. 
Femeia dispăruse din nou în casă, de unde aduse 

o tavă, cu două farfurii şi o pîine. Il pofti către 
masa instalată sub umbrar şi-l rugă să prînzească 

cu ea. Ii turnă iar în pahar, şi din gesturile ei se 
desprindea aceeaşi delicată intenţie de a-i fi pe 
plac. Era parcă mai zveltă, mai mlădioasă, mai atră
gătoare. 

Prînzul nu era încă gata, aşa că ea dispăru îna
poia casei, dusă după treburile gospodăriei. El se 
ridică şi se plimbă o vreme prin ogradă. Il fura gîn
dul de a se instala aici pentru totdeauna. Işi în
chipui că ar fi rămas aici, transformat într-un ade
vărat localnic al Deltei. Nutrea simţămîntul difuz că 
trăise dintotdeauna în această gospodărie, că fu
sese cîndva stăpînul ei. Se şi vedea străbătînd băl
ţile, reparînd cherhanaua, îngrijind straturile gră

dinii. La ce bun să se mai zbuciume în complicaţii , 
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să-şi muncească minţile ? Raţiunea este un fragil 
adaos, o sforţare dureroasă, împotriva firii... 

Se plimbă un răstimp prin ogradă. Gardurile 
despărţitoare, bine încheiate, stîlpii pridvorului 
proaspăt vopsiţi, florile stacojii din ferestre purtau 
cu toatele amprenta de netăgăduit a iscusinţei vred
nicei femei. 

O apucă printre cîteva tufe de liliac ce creşteau 
în smocuri dese, trecu pe lîngă coteţele de păsări 

şi se îndreptă, distrat, spre gheţărie. Aspiră adînc 
aerul bălţilor, îmbibat pînă la refuz cu arome de le
vănţică şi de izmă. Trăia parcă un moment sărbă
toresc. Tot ocolind movila de pămînt informă, în 
care ploile săpaseră făgaşuri adînci, se opri în faţa 
uşii zăvorîte. Işi înclină capul şi privi printr-o fe
răstruică, desluşind anevoie, în întuneric, străluci

rea gheţii, rămasă de cine ştie cînd. Fu oarecum 
surprins că această gheaţă se mai afla încă acolo 
după atîţia ani şi înclină să creadă că tot harnica 
femeie o adusese aici din timpul iernii. 

Işi încordă privirile şi reuşi să vadă bulgării scîn
teietori, nefiresc de mari. Se depărtă de uşă şi se mai 
plimbă o vreme. Reveni în ogradă şi se aşeză la 
masă pentru prînzul care era gata. 

Mîncă cu poftă, lăudînd bucatele, felul în care 
fusese gătit peştele . Cuvintele lui o făcură să zîm
bească blînd. n servea conştiincios, plină de o soli
citudine aproape maternă. Ii ghicea preferinţele, îi 
turna vin în pahar, îi întindea sarea şi piperul, îi 
oferea o nouă salată de roşii. Ciorba era o zeamă 
groasă de peşte de toate soiurile : capete şi cozi 
de ştiuci , crapi şi somni. Burţile fuseseră hărăzite 

prăjitului în tigaie. Masa se prelungi astfel mult, 
încheiată cu plăcinte, pepeni galbeni şi harbuji. 
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Dorea să-i vorbească, o simţea apropiată lui, ar fi 
vrut să mai rămînă cel puţin cîteva zile. Obosise 
în ultima vreme, dormise pe apucate, prin coclauri. 
O somnolenţă împotriva căreia nu reuşea să lupte 
îl copleşea , paralizîndu-i mişcările. Se rezemase 
de spătarul scaunului, îşi aprinsese o ţigară privind-o 
cum strînge masa. Peste depărtările învăluite în 
după-amiaza de vară tîrzie se lăsase o lumină găl
buie care prevestea asfinţitul. 

Ca să-l învioreze, îi propuse să mănînce încă un 
pepene rece, ţinut la gheaţă. O privi cum se îndreap·· 
tă spre movila de pămînt pe cărarea îngustă . 

Atunci, nu ştiu de ce, se ridică şi el de la masă. 
O ajunse tocmai cînd deschidea uşa. Intoarse către 
el un chip mirat şi-i zîmbi, poftindu-l să coboare 
împreună cu ea treptele umede şi alunecoase care 
se desluşeau înaintea lor. Ezită, dar îşi dădu seama 
de o anume nerăbdare ce se degaja din făptura ei. 
Cu o mişcare repezită, vru să rămînă în urma lui. 
Ţinea în mînă cheia lacătului , o cheie complicată , 

lustruită, dovedind că e folosită des. 
Din beznele adîncurilor răsăreau bulgării de 

gheaţă m ari, de-a dreptul enormi. In străvezimea 
lor verzuie sălăşluiau forme nedesluşite. Se părea 
că din straturile translucide şi reci îl priveau ochi 
largi deschişi, guri căscate, mîini încremenite cu 
degetele desfăcute ca nişte gheare ce se întindeau 
spre el. I se păru că vede rotunjimi de umeri şi 

de obraj i, arcuiri de coapse, coame de păr. Se sim
ţea încă ameţit de vin, dar boarea rece a grotei îl 
trezise brusc. Vru să păşească pe prima treaptă . 

Intorcîndu-şi faţa, observă trăsăturile ei care oglin
deau de-a dreptul nerăbdarea. Se dădu fulgerător 
înapoi, rugînd-o să coboare prima. Dar femeia re-



nunţă brusc. Inchise uşa, încuie lacătul şi reveniră 
amîndoi sub umbrar. 

Se lăsă din nou în voia toropelii. !n sine se dădea 
lupta între somn şi dorinţa vagă de a pleca. Presen
timentul că ceva nu era în ordine îl neliniştea : ve
dea printre pleoapele întredeschise uşa gheţăriei, 

înapoia căreia s-ar putea afla o altă realitate, mai 
adevărată decît frumuseţea casei şi a ogrăzii. Dar 
toate presupunerile sale nu izbuteau să-l smulgă 

somnolenţei. 

Printre desişurile care mărgineau canalul văzu 
catargul înalt şi subţire al bărcii sale. Se clătina ca 
şi cum cineva ar fi păşit în ambarcaţie. Se săltă de 
pe scaun şi se năpusti într-acolo. Dar nimeni nu 
pătrunsese în barcă. Apa canalului era la fel de 
liniştită, cerul la fel de a:dînc. Beţia simţurilor se 
risipise ca prin farmec şi cu o vigoare nouă ştiu că 
trebuie să plece numaidecît. 

- Să mai vii pe aici ! îl întîmpină ea cînd reveni 
în ogradă spre a-şi lua rămas bun. 

- Nu-ţi făgăduiesc. 

Vîsli încet, domol, pe apa neagră, văzînd cum 
ea îl urmăreşte de departe cu privirile, făcîndu-i 

semne de adio. 
Poate că totul nu fusese decît o amăgire. 



VEDENIA 

V asul pescador „Mariana" se afla în ultima sa 
cursă. Plutise aproape o jumătate de veac pe apele 
fluviului şi ale Deltei, suferise nenumărate repa
raţii, îşi modificase în repetate rînduri structun 
şi înfăţişarea. Folosit cu precădere la transportul 
materialelor de construcţii, se deteriorase, şi arăta 

acum ca o fiinţă răpusă de vîrstă, în ajunul dispa
riţiei. 

Toate acestea explicau defecţiunea motorului, 
intervenită chiar la răspîntia dintre canalele Şon
tea şi Lidineţ, defecţiune care, după cum se părea, 

urma să-i ţină imobilizaţi pe călători întreaga noap
te. Inginerul şef al întreprinderii, Palade, se în
vinui, reproşîndu-şi uşurinţa cu care se îmbarcase 
pe acest hîrb hărăzit. demult fierului vechi, iar con
tabilul şantierului, Crişan, al doilea călător, după 

ce-şi epuiză întreaga gamă de înjurături, găsi că 

nu mai e nimerit să-şi facă inimă rea pentru o 
întîmplare firească la urma urmei. Dacă la bord 
ar fi existat o sticlă cu vin sau cu rachiu, cărţi de 
joc, atunci totul ar fi fost în ordine. Oricum, nu 
puteau îndrepta lucrurile. 

Erau ceasurile opt şi amurgul învăluia în culori 
sîngerii orizontul. Se lăsase un frig sîcîitor, împre-
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jurimile devenind brusc nesuferite. Vegetaţia în
conjurătoare se întuneca treptat, dispăr.înd în be~e. 
malurile deveniră mai întîi de un cenuşiu nedes
luşit, apoi fură şi ele înghiţite de întunerk. Stufă
rişurile fremătau insistent, stele vii acoperiră 

bolta nefiresc de neagră a cerului. La răstimpuri 
se auzeau zgomote metalice venite dinspre cabina 
care adăpostea motorul : mecanicul, ajutat de ma
rinar, trebăluia încă, sperînd că va pune vechitura 
în funcţiune. Ca un făcut, bateriile slabe, uzate, ale 
vasului, nu mai furnizau energie, becurile prinseră 
să pălească, pîlpîind ca nişte luminări. 

- Halal vas ! răbufni inginerul şef adresîndu-se 
căpitanului care ieşise pe punte şi se rezemase de 
cabina timonei. Dacă ştiai că nu e bun de nimic, 
de ce ai plecat în cursă ? 

Urmară nişte explicaţii neconvingătoare, căpi

tanul apărîndu-se cu argumentele obişnuite. 
- Lasă, ajunge ! strigă inginerul iritat la culme. 

Acum, ce dracu facem ? Te pomeneşti că n-ai nici 
de mîncare ! 

Se găseau pe vas nişte peşte sărat, o pîine, ali
mente cu care fu înfiripată o cină aproximativă la 
lumina unui felinar de vînt care atrăsese mulţime 
de insecte. După această gustare, fiindcă nu mai 
aveau nici un fel de lumină, toată lumea se pregăti 
de · culcare. Vasul fu legat de trunchiul unei sălcii, 

echipajul se refugiase în · aşa-zisa sală a maşinilor, 

căpitanul îşi găsi loc în cabina sa. Inginerul şi con
tabilul coborîră în încăperea hărăzită călătorilor, 

orbecăiră căutîndu-şi paturile, din nou nemulţu

miţi, iritaţi. 
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După ce se lungiră şi se acoperiră cu păturile, 

rămaseră tăcuţi, fiecare cu gîndurile lui. Prin pe
reţii vasului se auzea limpede clipocitul apei, la 
o fereastră se vedeau primele raze ale lunii care 
tocmai răsărise pe undeva. 

- S-au dus naibii şi şedinţa, şi consfătuirea, 

tot, oftă inginerul. Iată cum îţi poate d a peste cap 
toate planurile o rablă afurisită în care, ca un ne
ghiob, te poţi încrede. Vasul ăsta de mult trebuia 
să fie tăiat în bucăţi şi dat la topit ! 

Inginerul Palade vorbea brutal şi mereu avea 
impresia că treburile nu merg bine. Se minia uşor 
şi striga la subalterni, ameninţîndu-i , dar aplica 
sancţiuni arareori. 

Celălalt, contabilul, fiinţă placidă, împăciuitoare, 

cu trupul lui dolofan şi chipul zîmbitor, se amuza 
în taină de furiile mai m arelui său, încercînd cîte
odată să le tempereze. Socotea că zbuciumul ingi
nerului este exagerat, că depăşeşte limitele înde
obşte acceptate, şi-l poftea uneori să-şi mai vadă 
de treburile personale, să soarbă bunăoară un pahar 
cu vin. 

- Ar fi nimerită niţică băutură, spuse el cu o 
nuanţă de întristare în glas. 

- Pe naiba ! izbucni celălalt. Ne-ar sta bine să 
ne îmbătăm şi să răcnim nişte cîntece în jungla asta. 

Se auziră paşi pe punte, nişte strigăte nelămu
rite, un soi de agitaţie care sporea. Voci puternice 
se întretăiau, cineva dădea porunci. Uşa se deschise 
şi în cadrul ei apăru silueta neagră a căpitanului, 

care-i vesti că se produsese un alt accident : vasul 

începuse să ia apă. 
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- Asta-i cea mai mare porcărie ! urlă inginerul 
Palade zvîcnind din aşternut. Sînteţi nişte netreb
nici, nişte ... 

Şi nedescoperind un cuvînt mai tare, începu să 
se îmbrace. lovindu-se de contabil care făcea şi el 
ac~laşi lucru. 

- Parc-am fi în mijlocul unui ocean şi nu în
tr-un amărît de canal! răcni din nou inginerul ur
cînd scăriţa de fier, urmat îndeaproape de subal
ternul său care zîmbea în întuneric, făcînd haz de 
situaţie. 

Nu existau pompe la bord, şi pentru că spărtura 
era mare. se văzură nevoiţi să coboare. 

In sudălmile ~ i înjurăturile inginerului, agita
ţia de pe \·as căpătă proporţii, se preschimbă în
tr-un du-te-vino fără sens, cu nimic în măsură o 
îndrepta lucrurile. Ameninţările cu sancţiunea şi 

retrogradarea plouau asupra echipajului. Fu rostit 
şi cuvîntul concediere, şi chiar cel de proces ... 

Intre timp, vasul se înclinase şi toată lumea fu 
silită să păşească pe scîndura aruncată spre mal. 
Ambarcaţi1a fu abandonată. Pătrunseră în stu
fărişul care mărginea canalul, călcară pe un teren 
mocirlos în care picioarele li se afundau. Văzură 
apoi cum vechitura se scufundă uşor şi cum se 
aşază pe fundul apei care lăsa să se vadă acum doar 
partea superioară a catargului. Şi era doar ora zece. 
Se aflau, pe deasupra, şi într-o zonă neumblată, 

într-un loc arareori străbătut de vase. 
Inginerul nu mai contenea cu ameninţările . in 

cele din urmă , dindu-şi seama pesemne de inefica
citatea lor , tăcu , strîngînd din dinţi. 

- Acum ce facem ? îi întrebă el pe cei din 
jurul său. Doar n-o să stăm în mocirla asta ! 
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Bun cunoscător al locurilor, căpitanul era totuşi 
pus în încurcătură. Să străbată noaptea întinderile 
mlăştinoase, nu ar fi fost prea nimerit. Cele mai apro
piate aşezări se aflau nu atît la distanţe prea mari, 
cît despărţite de nişte terenuri cu totul inaccesibile. 
Pentru a ajunge La Mila 23 sau la Gorgoiva trebuia 
să străbată ghioluri şi canale care acum, cu creştereet 
apelor, deveniseră prea adînci pentru a fi trecute 
cu piciorul. Un drum pe uscat se putea totuşi des
coperi. Fu de părere s-o pornească spre nord, către 
Ledeanca. 

Aşa începu o peripeţie pe care inginerul, mai 
tîrziu, o consideră pe drept cuvînt neobişnuită. 

Păşiră, unul după altul, pe o mică limbă de pă

mînt, merseră timp de un ceas în tăcere printre 
trestiile care nu se mai sfîrşeau. In faţă le răsă

reau într-una săkii uriaşe. Intmu în luminişuri 

acoperite cu pînze de ape, se afundau în desişuri 

tot mai încîlcite, mai greu de pătruns. Dădură 

peste o piramidă geodezică şi faptul îl nedumeri 
pe căpitan. Piramida aceasta trebuia să se afle în 
altă parte, nicidecum aici. Oricum, o depăşiră, în
dreptîndu-se în continuare către nord. Se auzea 
din cînd în cînd strigătul sirenelor trimis de va
poarele ce pluteau pe Dunăre. Dar sunetul acesta 
nu sosea totuşi numai dintr-o anume direcţie, cum 
era de aşteptat, ci de pretutindeni parcă. Nedume
rirea căpitanului spori mai ales cînd văzu înaintea 
sa un lac imens care în nici un caz nu putea fi 
Ledeanca . Căutară stăruitor, fără să descopere un 
loc de popas ; pretutindeni terenul era îmbibat cu 
umezeală. Văzură în sfirşit un grup de lumini şi 

se grăbiră într-acolo. Căpitanul nu-şi amintea to
tuşi să existe vreo aşezare prin acele locuri. Ci-
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neva fu de părere că înaintau către nişte blocuri 
sau spre un grup de barăci ale unui şantier. Dar 
nu putea fi vorba de aşa ceva pe aici, după spus::t 
căpitan ului. 

Pe măsură ce înaintau, luminile se înmulţiră, şi 

în scurtă vreme constatară că e vorba de un sat, 
poate Mila 23, deşi după distanţa străbătută n-ar fi 
izbutit să ajungă acolo. 

Intrară pe o uliţă. Liniştea era adîncă, dovadă 

sigură că localnicii dormeau. Mergeau de data 
aceasta pe un teren nisipos, îndreptîndu-se către 

centrul aşezării şi încercînd să recunoască după 

unele presupuse semne faptul că se aflau într-a
devăr în satul Mila 23. Trecură pe lîngă un şir 

lung de case din lemn sau chirpici, toate aco
perite cu stuf, cu grădini înflorite dinainte. Ajun
seră la o clădire înaltă ce părea să fie magazinul 
sătesc . Lîngă el bodega care, spre mirarea tuturor, 
era încă deschisă deşi se apropia de miezul nopţii. 

Urcară cîteva trepte, ajunseră la un pridvor. 
deschiseră uşa şi pătrunseră pe rînd într-o încă

pere slab luminată de cîteva lămpi. Văzură un bi
liard masiv şi grosolan ocupînd mijlocul încăperii, 

cîteva mese la care şedeau pescari bătrîni, toţi cu 
bărbi foarte mari. Un individ mătăhălos şi chel, în
cins cu un şorţ, trebăluia înapoia tejghelei la care 
şedeau rezemaţi în coate alţi muşterii. 

După ce luară loc la o masă şi comandară 

coniacuri, examinară din nou bodega, oarecum 
miraţi de înfăţişarea ei. Pereţii afumaţi, brăzdaţi 

de crăpături, se înclinaseră spre interior. Lumina 
bolnavă a lămpilor de petrol dezvăluia chipuri în
tunecate şi aspre. Mobilierul, vechi, foarte uzat, 
cu vopseaua de mult coşcovită, părea croit pentru 
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oameni grosolani, primitivi. Podelele musteau dt? 
apă şi un miros de ţuică ordinară îmbîcsea atmos
fera. Strînşi în jurul meselor, chefliii discutau cu 
glas scăzut, privindu-se unii pe alţii cu stăruinţă, 

fără să bage în seamă prezenţa noilor sosiţi. Purtau 
straie cenuşii, groase, arătînd ca şi cum s-ar fi 
înapoiat tocmai atunci din bălţi. 

Sorbiră din păhărele şi se simţiră imediat învio
raţi. Inginerul Palade, încă supărat, se adresă căpi
tanului amintindu-i că va trebui să scoată vasul 
din canal chiar a doua zi. Ii ceru contabilului cîteva 
lămuriri în legătură cu cheltuielile unui şantier din 
apropiere şi socotind că pusese rînduială în ceea ce 
urma să se înfăptuiască a doua zi, ceru încă un 
rînd cîrciumarului, care sosi imediat la masă, ţinînd 
în mînă o sticlă. 

- Cam tăcută cîrciuma asta ! remarcă el uitîn
du-se întrebător la matahala care le turna în pahare. 

- Incă nu s-au pus pe chef, se auzi răspunsul.. . 

Poate doriţi să vă odihniţi ? Vă pun la dispoziţie 

casa mea, foarte aproape, chiar în spatele cîrciumii... 
Mecanicul şi marinarul încercau să descopere 

în mulţimea muşteriilor un cunoscut, dar nu reuşiră. 
Cutreierau adesea satele Deltei şi aYeau amici pretu
tindeni. La mesele din jur şedeau însă nişte oameni 
pe care nu-i văzuseră niciodată. Un pescar înalt şi 

voinic, avînd o ţăcălie firavă, îmbrăcat cu un soi de 
pufoaică slinoasă, şedea rezemat de tocul uşii , lăsînd 

impresia că sosise din alte vremuri.ŢiM.ea într-o mînă 
un pahar cu lichid întunecat, din tare sorbea încet, 
ştergîndu-şi gura cu mînecile. Alături de el, pe un 
scaun, cu coatele sprijinite într-o masă plină de 
sticle, se vedea o namilă cam cherchelită, care se 

40 



străduia să îngaime începutul unui oîntec străvechi. 
Apoi, la alte mese, nişte făpturi îmbrăcate cu straie 
cenuşii, de pînză, încălţate cu ciubote mari, tăifă

suiau pe îndelete, cu glasuri groase, aproape ră

guşite. 

Pe zidurile afumate, cîteva afişe îngălbenite 

sugerau o considerabilă vechime. Se apropiară de 
ele ; erau reclame şi anunţuri din alte timpuri. 

Atmosfera încărcată de un iz greu, înăbuşitor. 

Mirosea persistent a peşte, a catran, a năduşeală. 

Fumul ţigărilor se ridicase de pretutindeni, lumina 
lămpilor de petrol nereuşind să-l străpungă pînă 

în ultimul ungher. 
La bar, înapoia tejghelei largi, era etalată o 

mare varietate de mărfuri amestecate : lumînări, 

coYrigi, fitile şi sticle de lampă, zaharicale, cîteva 
ar ticole de papetărie. Abundau însă sticlele de un 
litru con ţinînd un lichid de culoare verde, purtînd 
etichete nemaivăzute. 

Pe neaşteptate, izbucniră dintr-un colţ sunetele 
unei armonici căreia i se asociară cîteva glasuri. 
Apoi, însufleţirea pricinuită de cîntec sporind, se 
î nchegă un cor plin de vigoare. O veselie nebu
nească cuprinse .brusc pe toţi chefliii care se por

niră să răcnească din răsputeri. Sticlele cu lichid 

verde erau sorbite una după alta ; cîrciumarul, aju

tat de un băieţandru, le împărţea cu mărinimie pe 

la mese. Cheful era în toi, deşi ceasul arăta ora 
două. 

- Ce e cu astea? observă inginerul arătînd lăm

pile agăţate de pereţi. E defectă cumva uzina elec

trică ? 
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Cîrciumarul se apropie de el şi zîmbind larg îi 
spuse că e vorba cu siguranţă de o glumă. In sat 
nu funcţiona niJCi o u:zlină electrică. 

Se grăbi apoi să-şi poftească oaspeţii către o 
uşă ce se afla înapoia barului, pentru a înnopta 
într-o odaie rezervată special pentru asta. Conta
bilul fu însă de altă părere şi mai comandă un 
rînd, spre adînca nemulţumire a inginerului, ca
re-şi consultă încruntat ceasul. Mai zăboviră aşa

dar, ciocnind păhărelele, continuînd să examineze 
tot mai puţin intrigaţi această cîrciumă în care se 
bea zdravăn la o oră atît de înaintată. 

Dintr-un colţ se desprinse un individ cu înfă

ţişare mizeră care, mai mult ca sigur, dorea să 

fie cinstit pe gratis. Inalt, slab, cu ochi arzători, 

acesta le ură mai întîi bun venit, comandîndu-şi 
un pahar cu rachiu, pe care îl goli dintr-o înghi
ţitură. 

- Satul acesta e dteodată primitor, preciză el, 
dar nu vă sfătuiesc să rămîneţi în el. 

- Şi de ce, mă rog? tresări inginerul, neplă
cut surprins. 

- Pur şi simplu fiindcă ceea ce vedeţi aici nu 
există. 

Fără îndoială, individul era cam afumat! Ingi
nerul îl privi cu luare-aminte şi descoperi la el o 
fizionomie atrăgătoare, nişte trăsături trădînd o 
anume ascuţime de spirit. Necunoscutul mai ceru 
de băut, sfătuindu-i din nou să părăsească bodega 
şi să se îndrepte către apus, pe malul unui canal 
din apropiere. 

- Cam ce şalupe şi pescadoare vin pe aici ? îl 
întrebă inginerul. 
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- Nici să nu vă gîndiţi la aşa ceva, fu răspun
sul lui. Dacă doriţi, cum pretindeţi, să ajungeţi la 
crescătoria de la Stipoc, nu aveţi nevoie de şalupă ; 
ţinta călătoriei dumneavoastră se află chiar la doi 
paşi. 

La stăruinţele cîrciumarului, care-i tot îndemna 
să se odihnească, trecură printr-o uşă dosnică, pă
trunzînd într-o odaie luminată vag de o altă lampă 
cu petrol. Găsiră acolo două paturi pe care se lun
giră . Fură cuprinşi de somn, dar inginerul, pradă 
nervozităţii sale, se smulse grabnic din toropeala 
care-l năpădise şi le ceru celorlalţi să se scoale şi 

să pornească la drum. Ii zgîlţîi, îi scutură stîrnind 
o furtună de proteste pentru graba aceasta inex
plicabilă. Toată lumea, nemulţumită, se supuse to
tuşi dorinţei lui. Se îmbrăcară şi părăsiră cîrciuma 
în care petrecerea abia acum se dezlănţuise de-a 
binelea. 

Călăuziţi imprecis de stele, înaintară printre 
două şiruri lungi de case, toate cufundate în întu
neric. Nu se vedeau pe nicăieri stîlpi electrici, nu 
dădură nici de Oficiul Poştal, nici de magazinul 
sătesc, nici de Primărie. O mulţime de cîini lătrau 
din beznă. Tresăriră atunci cînd întîlniră în calea 
lor siluetele a două cherhanale necunoscute . Pe 
măsură ce se îndepărtau de cîrciumă, larma ei se 
topea în noapte. 

Ajunseră , după o milă de marş forţat, la capă
t ul unui grind unde, în lumina cenuşie a zorilor, 
il văzură, spre marea lor surprindere, pe individul 
care-i povăţuise să părăsească satul. Ii aştepta şi 

l e făcea semn să se apropie. 
- Aţi plecat totuşi, îi întîmpină el zimbind. 
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- Ai avut dreptate, spuse inginerul Palade 
abia trăgîndu-şi răsuflarea . In timp ce eram gata 
să aţipesc, am auzit o discuţie între cîrciumar şi 

un beţivan , o discuţie purtată într-o limbă atît de 
veche încît, deşi îmi părea cunoscută, nu înţele

geam nimic. 
Zorile luminau în fine cerul şi întregul grup 

porni în direcţia indicată de necunoscut. Pale de 
ceaţă pluteau deasupra apelor încă adormite, frun
zişurile umede aşteptau razele soarelui. O răcoare 

pătrunzătoare stăruia în văzduhul limpede, întreaga 
vegetaţie pregătindu-se să întîmpine dimineaţa 

triumfă to are. 
Necunoscutul îi îndemnă să priveasca mapoi. 

Intoarseră cu toţii capetele şi nu văzură decît o 
întindere mlăştinoasă, deasupra căreia se ridica o 
pîclă treptat mai străvezie. 

- O iluzie, preciză el. Urmăresc de mult acest 
fenomen. La o anumită oră a anului, datorită unor 
procese de refracţie şi difracţie, imaginea acestui 
sat soseşte de undeva şi se instalează aici ca un 
miraj, ca o Fata Morgana. Pesemne că alcătuirea 

acestui sat despre care pescarii pretind că ar fi fost 
înghiţit de ape, ia fiinţă periodic, ca o iluzie optică. 
Sînt convins că imaginea de care vorbesc călăto

reşte în spaţiu şi timp, reîntorcîndu-se spre a po
posi o noapte doar ; dispare apoi ca o părere. Aţi 
zăbovit în mijlocul unui miraj„. in legătură cu 
mine nu trebuie să aveţi însă îndoieli. Locuiesc în 
Maliuc şi pot fi găsit oricînd. 

Indicîndu-le cu mîna încă o dată direcţia pe 

care trebuiau s-o urmeze, rosti un salut scurt şi se 
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îndreptă către o barcă mică ce-l aştepta legată de 
trunchi ul unei sălcii. 

n căutară, după ce-şi sfîrşiseră treburile, la 
adresa indicată de el, dar nimeni nu-l cunoştea, ni
meni nu auzise vreodată de numele lui. 



FICŢIUNEA 

Întîmplările acelea, pierdute într-un trecut ire
versibil, cu trudă şi migală, dar niciodată mulţumi
tor realcătuite, i-au lăsat în suflet urma unui sim
ţămînt de dureroasă neîmplinire. Inţelesul lor a 
rămas pentru totdeauna echivoc, s-a cumpănit în
tre incertitudini, l-a determinat să se îndoiască 

adesea de adevărul celor trăite. Scurgerea vremii 
a favorizat poate realizarea unei severe selecţii, a 
filtrat evenimentele ordonîndu-le într-un anume 
fel, într-o anume .înlănţuire, înfăptuind, după un 
proces complicat, străin voinţei lui , o istorie cu 
totul nouă, petrecută în succesiuni şi etape fireşti. 

A întîlnit-o pe terasa unei cabane de munte, 
s-a apropiat de ea şi i-a vorbit oa şi cum s-ar fi 
cunoscut de mult. Şedea la o masă şi privea spre 
văile înecate în ceaţă, piscurile înzăpezite, mulţi

mea brazilor care urca neobosită vastele pante. In 
aerul rece se înstăpînise o linişte ca a marilor în
ceputuri. 

I-a adresat cîteva cuvinte fără a se simţi stîn
jenit, pe deplin stăpîn pe sine. A vorbit degajat, a 
rostit barralită:ţile de rigoare dorind să-i placă. 

Privirile ei nu conteneau însă să lunece peste 
munţi, peste crestele roşietice care năzuiau de pre-
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tutindeni spre bolta mohorîtă a cerului. Văile îne
cate în pîclă păreau nişte fluvii în apele cărora se 
întrezăreau la răstimpuri mărunte clădiri de la care 
porneau drumeaguri şi poteci mereu şerpuitoare 

către înalturi. Peisajul copleşea, îndemna la o 
pioasă tăcere faţă de care orice comentariu devenea 
ridicol. 

Avea părul negru, tenul palid, ochii neobişnuit 
de mari, albaştri. Din privirea ei se desprindea un 
aer dominator şi un pic maliţios. Il as.cultase şi-i 

zîmbise vag, abia perceptibil. 
I-a propus coborîrea şi a primit invitaţia cu na

turaleţe. Din cabina telefericului au privit iar de
fileele prăpăstioase, vîrfurile coniferelor ce creşteau 
parcă dintr-un fund de mare, cîteva turme de oi 
revărsate asupra costişelor povîrnite. 

Au rătăcit apoi fără ţintă prin staţiune, mult 
apropiaţi unul de altul, tăcuţi. A avut atunci im
presia că străbat amîndoi un orăşel pustiu, cu clă
diri demult nelocuite, cu parcuri părăginite şi 

străzi alcătuind labirinturi de neînţeles. Paşii lor 
s-au îndreptat cărtre alei pierdute în desişuri, către 

trepte de piatră cu balustrade din fier ivite mereu, 
în calea lor. Au ajuns astfel înaintea castelului tot 
ascultînd sunetele grave ale unui clopot îndepărtat. 

Au pătruns singuri în săli fastuoase, cu oolţuri 

pierdute în penumbre, cu plafoane înalte, au stră
bătut rînd pe rînd alcovuri şi camere de arme, ca
binete şi sufragerii, păşind pe covoare moi ca iarba. 
De pretutindeni îi întîmpinau coridoare lungi, fără 
capăt, oglinzi adînd, armuri încremenite şi stră

lucitoare. Lumina zilei pălea, se furişa anevoie prin 
vitraliile viu colorate, accentua taina veacurilor 
moarte prin care hoinăriseră. Au părăsit în cele 
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din urmă castelul într-o înserare umedă, răcoroasă . 

Peste peluzele întunecate se legănau ramurile fa
gilor seculari. In frunzişuri, printre stînci nevă

zute, clipocea molcom pîrîul în apele căruia scli
peau stelele. 

De atunci n-a mai văzut-o. S-au despărţit pe 
neaşteptate într-o uliţă str·îmtă, înclinată. A pri
vit-o cum se îndepărtează grăbită de el, cum se 
pierde într-o întunecime deasă. 

A doua zi a căutat-o prin toată staţiunea. A 
pus întrebări tuturora, recepţionerilor de hoteluri. 
responsabililor de vile, a chestionat stăruitor co
misionarii, a descusut chelnerii, a cercetat cu în
frigurare, ceasuri de-a rîndul, mulţimea pestriţă şi 

zgomotoasă a vilegiaturiştilor revărsaţi pe strada 
principală a staţiunii. A confundat-o, săvîrşind 

gafe. S-a îndreptat cătr.e gară, unde a poposit de 
cîteva ori pe zi ; a intrat în cluburi şi restaurante, 
a urcat la cabană, a pătruns în magazine. Nu ştia 

nimic despre ea decît că o cheamă Ana şi că ar 
locui în Delta Dunării. 

In drum spre casă, la încheierea concediului. 
îşi aminti de oîteva amănunte ale înfăţi~ării ei, 
care-i scăpaseră din vedere. Purta o îmbrăcăminte 
de croială veche, pieptănătura era demodată, gla
sul înăsprit, surîsul trist, exprimînd şi puţină rău

tate. In lumina apusului care se strecura prin vi
traliile şi perdelele oaistelului îşi închipuise că are 
în preajma sa o umbră. Cînd, la răstimpuri, îşi 

deschidea poşeta, scoţînd din ea o batistă dantelată, 
nările îi erau izbite de o aromă dulceagă, grea, în
văluitoare, o aromă de mosc şi de crini totodată. 

!şi reluase munca zilnică, absorbit de treburi. 
Treptat, imaginea ei se estompă, se îndepărtă. In-
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cepuse să o uite, şi doar în rarele momente de sin
gurătate, cînd rămînea cu el însuşi, o redescoperea 
în străfundurile minţii sale ca pe o pierdere de ne
înlocuit. 

Către toamnă, cînd primi însărcinarea de a fi 
delegatul întreprinderii în Delta Dunării, imaginea 
aceea neclară reînvie luminoasă, îşi preciză într-o 
limpezime surprinzătoare contururile. Îşi dădu seama 
că nu o uitase, că trăia în el, că trebuia să o regă
sească. 

Işi soluţionă foarte repede treburile în Tulcea 
pentru a cîştiga timp. Călători către Sulina, unde 
la fel nu-şi cruţă puterile pentru a-şi încheia mai 
grabnic însărcinarea. Avea astfel la dispoziţie două 
zile libere. 

Luase un vas cu oare ajunse în comuna C .... 
Coborîse la un mic ponton, pornise pe un drum 
de nisip care însoţea malul unui canal. Bătu la o 
poartă cu numărul cunoscut, stîrni cîţiva cîini. 
Inaintea lui apăru un bărbat, care-l privi cu neîn
credere. Era tîrziu, se înnoptase bine. Fu totuşi pof
tit în casă, ceru găzduire, solicită lămuriri în legă
tură cu ea. Ascultă o istorie cam incoerentă în legă
tură cu o învăţătoare pe nume Ana, o tînără înaltă. 
brunetă, care părăsise pe neaşteptate casa şi satul 
într-o noapte ... Mai veniseră apoi şi alţii, ca şi el. 
s-o caute. 

Se plimbă prin aşezarea adormită, păşind pe 
digul de piatră care stăvilea fluviul. Mirosuri de 
frunze veştede şi de sărături îndepărtate pluteau 
prin văzduh. Grădinile mureau în braţele acestei 
toamne tîrzii, apăsătoare. Peste zaplazurile de stuf 
spînzurau năvoade. 
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A doua zi porni cu un cuter către comuna 
T .. „.. acolo unde, potrivit presupunerilor aceleiaşi 

.gazde, ar fi fost cu putinţă să o regăsească. Ajunse 
într-un sat alcătuit doar din cîteva case cu prid
voare vopsite în albastru şi acoperişuri înalte, din 
stuf. Porni imediat către şcoală. Dădu de un direc
tor întunecat la chip, care-l înştiinţă că învăţă

toarea Ana se pensionase de vîrstă ... 
Greşise, era limpede. Săvîrşise o nouă gafă . 

Alerga după o himeră. Se îndoi de realitatea celor 
trăite în staţiunea de munte, de întîlnirea de pe 
terasă, de vizita la castel, de parfumul ei dominant, 
învăluitor , provocîndu-i o ciudată strîngere de inimă. 
Pesemne că mintea lui făurise o făptură dorită, 

totul consumîndu-se într-o fulgerare a imagina
ţiei... 

Cuterul cu care se îndrepta acum spre Sulina 
despica leneş apele împurpurate de răsăritul soa
relui. Trecea pe dinaintea haoticelor păduri de săl
cii deasupra cărora zburau egrete şi stîrci în bătăi 
lente de aripi. Din ramuri şi lujeri se ridicau pîcle 
trnndafirii, pe sub rădăcinile aeriene se clătinau 

ierburi uscate. Mărunte lacuri scînteiau de după 

lunci cu frunzişurile umezite şi în aerul dimineţii, 
puternic luminat, ceţurile plăsmuiau vremelnic cetăţi 
fără nume care se risipeau la orizont. 

!n Sulina, trase la hotel. !şi aranjă ţinuta şi 
reveni pe chei. Rătăci o vreme privind şlepurile şi 

remorcherele, mulţimea şalupelor şi a bărcilor în
cremenite la debarcader. Pătrunse într-o berărie , 

într-un restaurant, hoinări pe străzile din ce în ce 
mai pustii. După-amiaza se sfîrşise, înserarea învă
luia oraşul într-o lumină gălbuie. Zăbovi o vreme 
într-un mic parc, pe o bancă, ascultînd foşnetul 
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frunzelor desprinse delicat de pe ramuri. O porni 
apoi către hotel, cu gîndurile îndreptate aiurea ... 

I se păru, nu se ştie cum, că o zăreşte în mul
ţimea trecătorilor, pe strada principală, lingă vitri
nele unor magazine care se închideau, dar o pierdu 
din vedere pînă s-o ajungă. Se decise să mai facă 
vreo cîţiva paşi înainte de a lua cina. 

Pătrunse pe o uliţă pustie, depăşi nişte răspîntii, 
se opri în apropierea unui zid de cărămidă năruit, 
ocrotind o curte străjuită de arbori înalţi care-şi 

legănau coroanele mult deasupra clădirilor înveci
nate. O siluetă feminină încremenise sub o poartă 
pe jumătate ruinată. Umbrele nopţii cuprinseseră 

ungherele acelei curţi răcoroase. Un gard de fier 
forjat, peste care fluturau rămăşite veştede de 
plante agăţătoare, se prelungea sumbru, împrej
muind o clădire cu ferestrele zăbrelite. In apropiere, 
un teren viran din care se tot ridicau fuioare de 
praf. Mai departe, se distingeau nişte antrepozite" 
cu acoperişurile din ţiglă şi intrări boltite. 

S....a deschis o uşă scundă, s-au făcut auzite gla
suri nedesluşite, cîteva şoapte, şi silueta s-a mis
tuit din cadrul porţii. Vîntul şi-a sporit puterile 
continuînd să clatine ramurile bătrînilor arbori, 
norii de praf din terenul învecinat au prins să lo
vească violent obloanele antrepozitelor. Un bec s-ia 
aprins brusc la o răspîntie, aruncîndu-şi lumina 
intermitentă asupra pavajului umed. Noaptea deve
nise aproape materială şi avu dintr-o dată impresia 
că se află într-o aşezare fără nume, ai cărei locui-., 
tori l-ar pîndi din întunecimea înconjurătoare, su
praveghindu-i mişcările, gata să se năpustească 
asupra lui. 
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Clădirile erau într-adevăr foarte vechi. Se părea 
că, r idicate demult şi la întîmplare, se îngrămă

deau într-o dezordine tristă: Atîrnînd de caturile 
distruse, balcoanele spînzurau ca nişte jalnice sche
lării metalice. Scări de lemn şi de piatră urcau 
·Către pridvoare suprapuse, acoperite cu geamlîcuri, 
înapoia ramurilor care nu încetau să se clatine. La 
parter - ganguri boltite, ferestre lipsite de gea
muri, streşini strîmbe, uluci strivite şi desprinse, 
a tîrnînd ca nişte braţe fără vlagă. Lucarnele podu
rilor priveau oarbe spre închipuite depărtări , nişte 

frînghii se loveau atîrnate de grinzi putrede. La 
temelia pereţilor mîncaţi de sărături , printre lăzi 

ş i resturi de butoaie, printre mormane de molez, 
creşteau bălării înalte şi dese. 1n beznele accentuate 
de lumina tremurătoare a becului se iveau parcă 
siluete neverosimile. 

- Căutaţi pesemne pe cineva, a auzit un glas 
în imediata lui apropiere. 

A întors capul şi a văzut un individ îmbrăcat 
cu un costum de culoare deschisă, cu pălărie şi 

baston. Avea o garoafă albă . la butonieră. 

- Aici nu locuieşte nimeni, l-a asigurat bine
voitorul domn pe un ton politicos. Intrucît păreţi 

străin de aceste locuri, mă văd obligat să vă atrag 
atenţia asupra pericolului pe care-l reprezintă aceste 
clădiri şubrede, gata oricînd să se prăbuşească. &te 
bine să vă ţineţi departe de ele, să le priviţi de la 
distanţă. După opinia mea, căci sînt localnic, clă

dirile din faţa noastră au fost ridicate în secolul 
trecut, slujind unor scopuri astăzi de neînţeles. Pă
răsite, s-au preschimbat treptat în aceste sumbre 
ruine, mereu nelocuite şi mai ales ocolite. In copi
lăria mea, mi le aduc aminte că arătau oarecum la 
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fel. Un vag zvon privind o ipotetică sinucidere 
petrecută aici în vremuri îndepărtate a circulat 
cîndva în legătură cu ele. Odinioară, pe cîn;d eram 
foarte tînăr, am văzut la una din ferestre o eşarfă. 
Cred însă că m-am înşelat, pretinsa eşarfă era pro
babil doar o bucată de jurnal purtată de vînt şi agă
ţată de o giurgiuvea ruptă. 

Nervos din cale-afară, i-a destăinuit binevoi
torului domn, fără să ştie nici el de ce, ce anume 
îl îndemnase să vină în Deltă, să poposească în 
Sulina şi să zăbovească aici. Işi dădea seama că 

săvîrşeşte din nou o greşeală. Bărbatul din faţa 

sa nu avea de unde s-o cunoască pe Ana, unde ar 
fi cu putinţă s-o găsească. 

Fu însă de-a dreptul uluit să asculte din gura 
amabilului domn aprecieri nu tocmai cuviincioase 
la adresa nălucirii sale. Distinsul şi bătrînul domn 
îl asigură .că întîlnise oîndva, în vasul pasager, 
un tînăr care-i făcuse o destăinuire asemănătoare, 
un tînăr care căuta de asemenea o Ană pierdută 
în imensităţile Deltei. 

- Şi de ce v-aţi oprit tocmai aici ? îl întrebă 
el potolindu-şi elocvienva. 

Ii mărturisi stînjenit că nu ştia de ce. 
- Ar trebui să renunţaţi la o asemenea tenta

tivă. Sînteţi victima propriei dumneavoastră ima
ginaţii şi, ca om sensibil, poate exaltat, aţi acor
dat crezare unei istorii chiar de dumneavoastră 

făurită ... Oricum, este bine să ocoliţi aceste locuri 
blestemate. 

- De ce blestemate? 
- Fiindcă nimeni nu le cunoaşte obîrşia, nu se 

ştie cum au apărut şi la ce au slujit. In copilărie, 
m-am încumetat să mă apropii într-o zi de o fe-
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reastră şi să arunc o privire într-o încăpere. In 
odaia aceea am văzut atunci semnele certe ale unei 
recente folosinţe. Cineva locuia acolo, căci mobi
lierul, covoarele, toate obiectele exprimau o pre
zenţă omenească. Mirosea chiar a fum de ţigară„. 

Dar fereastra prin care priveam interiorul nu avea 
geamuri. 

Vîntul se înteţise, aşa că s-au retras amîndoi 
după un zid pentru a evita praful stîrnit în stradă. 
Necunoscutul şi-a aprins o ţigară şi la flacăra chi
britului şi-a dat seama că omul era încă în plină 
putere, cu trăsături plăcute şi un ten îngrijit, bine 
conservat. 

- Iluzia dumitale este puternică, reluă el, din 
moment ce ai socotit că e necesar să te opreşti toc
mai în locul acesta. E mai bine să bei o halbă cu 
bere şi să te culci, fiindcă nu ţi-am spus încă totul 
despre aceste clădiri. 

Apoi dispăru în întuneric. 
Petrecu o noapte agitată, hotărît să parasească 

oraşul chiar a doua zi, renunţînd definitiv la nălu
cirea lui. Dar înaintea ochilor îi răsăriră din nou 
imaginile trecutului care se împleteau acum cu ul
timele impresii. O văzuse parcă pe stradă, apoi în 
curtea aceea de lîngă ruine, sub arborii clătinaţi 

de furtună. 
A doua zi, înainte de plecare, dădu ocol străve

chilor clădiri constatînd că ele se află în imediata 
vecinătate a bălţilor. Se plimbă pe un mal nisipos, 
pe dinaintea unor case foconjurate de ogrăzi largi 
pline cu tufe de liliac. Era o linişte adîncă, domina
toare, şi bălţile îşi pie:rxiuseră contururile sub soarele 
crîncen, neîndurător. 
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Indrăzni să se apropie de gardul din fier for
jat, să deschidă o portiţă şi să ciocănească într-o 
uşă ce se afla sub un balcon dărăpănat, la o faţadă 
cu ferestrele acoperite cu ziare. Abia atunci 
remarcă existenţa unei poteci care îndruma vag 
paşii către uşă ... Auzi un zgomot, parcă nişte şoapte , 

îi deschise o bătrînă, care-l privi sever de după 
lentilele ochelarilor ei cu ramă groasă şi neagră. 

Se încurcă în explicaţii stîngace, bîigui nişte scuze, 
dec1arînd că ar căuta pe cineva„. In timpul acesta 
e)ramină trăsăturile bătrînei. Simţise în nări bine
cunoscuta aromă de mosc şi de crini. întinse mîi
nile către uşa care se închidea. 

Cineva striga de pe malul nisipos. întoarse capul 
şi se dădu înlături la timp pentru a evita o grindă 
desprinsă din acoperişul casei, care se prăbuşi cu 
zgomot clliiar la picioarele sale. 

Se dezmetici şi se îndreptă căfre port cu sen
timentul uşurării, eliberat ca dintr-un coşmar. 



FIINŢA 

Din plictiseală - ploile abundente din ultima 
\Teme nu-l lăsau să iasă din casă în această sîm
bătă - Ştefan începu să pună rînduială în serta
rele biroului şi în rafturile bibliotecii. Scormoni 
\Tafuri de plicuri, de fotografii, de notiţe perso
nale. Aşezînd cîteva cărţi în rafturi, încercă să-şi 

amintească cu ce prilej le cumpărase, ce anum7 
conţineau, cînd le citise„. Afară ploua cumplit, în 
rafale, ropotul picăturil or lo\·ite de acoperişuri căde~1 
n eîntrerupt. Prin cadrele geamurilor aburite se ve
dea un cer negru, brăzdat la răstimpuri de fulgere 
Rl căror tunet se rostogolea în ecouri peste bălţile 

inundate.„ Scoase un oftat şi se apropie de fereas
tră, sprijinindu -şi mîinile de pervaz. 

Văzu, ca de obicei, şirul de blocuri ascunse par
ţia l de ramurile frunzoase ale plopilor, cîteva ma
g2zii risipite către latura de nord a orăşelului. Un 
cîrd imens de gîşte înainta spre canalul mărginaş, 
acolo unde se îngrămădeau cîteva şlepuri şi bar
caze burduhănoase. Nişte copii străbăteau în goană 
aleile de asfalt, ocolind rondurile de flori peste care 
se abătea necontenit potopul. In imediata vecină

tate se scurgea fluviul de un galben întunecat din
colo de care, prin cenuşiul ploii, se întrezăreau 
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casele malului opus. Debarcaderul, cu cîteva şalupe 
alături, se legăna săltat de valuri, iar lotcile trase 
lîngă parapetul de piatră se umpluseră de o apă 

murdară, leşioasă. 

Il zări pe domnul Marinescu tocmai cînd voia 
să-şi r eia ocupaţia întreruptă şi se opri să-l pri
vească. Omul grăbea pasul către m agazinul ali
mentar ; nici pe o astfel de vreme individul nu 
renunţa la programul lui... 

Sfîrşi de rînduit vrafurile hîrtiilor şi mulţimea 

cărţilor , răsuflă întrucîtva uşurat, dar imediat se 
gîndi sîcîit la ceasurile care urmau, ceasuri de 
adîncă pli ctiseală desigur. N-avea chef de nimic. 
Dormise mult, se simţea îngreuiat, obosit, îi era 
silă să-şi viziteze amicii ca să vorbească cu ei la 
nesfîrşit despre lucruri exasperante, inutile. Avea 
în frigider o sticlă cu coniac, dar îi veni să se scu
ture gîndindu-se la ea. Se apropie din nou de fe
reastră şi-l revăzu pe domnul Marinescu, înveş

mîntat în mantaua lui largă, păşind cu grijă printre 
băltoace. Se înapoia fireşte acasă, ţinînd într-o 
mînă voluminoasa lui sacoşă . 

Se întinse într-un fotoliu şi se lăsă în voia gîn
durilor. Deschisese între timp aparatul de radio, şi 

o melodie sprintenă, uşoară invadă încăperea. Dar 
melodia aceasta îi strecura în suflet o lehamite 
fără margini. Se simţea parcă de prisos şi din nou 
avu simţămîntul inutilităţi i depline. 

Contemplă o vreme tapetul verzui al pereţiior, 
un tapet ordinar, lipsit de fineţe, mobilierul nou
nouţ dar cam desperecheat, perdelele care atîrnau 
nefiresc de albe la uşa balconului. Pe parchet era 
aşternut un covor de iută cu desene geometrice, 
chenăruit banal cu mănunchiuri de frunze. O sofa 
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de piele, al cărei loc trebui,a să fie într-un birou, 
ocupa un întreg perete. Veneau apoi rafturile bi
bliotecii extrem de încăpătoare dar complicată, cu 
sertare şi sertăraşe, cu poliţe şi etajere absolut 
netrebuincioase, care-i dădeau un aer de enervantă 
preţiozitate... Nimic în jurul lui nu trăda vreun 
gust sau o alegere pelisonală; se vedea limpede că 
mobilierul fusese îngrămăldLt aici oam la întîm
plare. Chiar şi tablourile, reprezentînd peisaje de 
munte, nu-şi aveau rostul în cadrele lor complicate 
de nenumărate ornamente ... Hotărît lucru, era indis
pus la culme din moment ce critica atît de sever 
interiorul acesta, rezonabil la urma urmei, pus la 
dispoziţie cu generozitate de către instituţie . 

Pe nesimţite, gîndurile sale lunecară către per
soana domnului Marinescu. Il cunoştea destul de 
vag, trebuia să o recunoască. Auzise că se afla în 
Maliuc de cinci ani, că ocupa un apartament într-un 
bloc învecinat. Ducea o viaţă cam retrasă, nu prea 
legase prietenii şi mei ou vecm11 nu întreţinea 

raporturi prea strînse. !şi tîrguia în fiecare zi can
titatea de alimente necesară din mioa piaţă de zar
zavaturi sau din magazin, alimente pe care şi le 
gătea pesemne singur. Probabil era burlac sau 
văduv. Tot singur îşi deretica, se vede, şi odăile, 

căci îl văzuse de cîtev;a ori bătînld ,covoarele ... 
„Să-l ia naiba!" îşi spuse el părăsind fotoliul 

ca să-şi prepare o cafea. Intră în mica bucătărie, 
apucă ibricul, aprinse aragazul şi îndeplini pe 
îndelete întregul tipic care îi plăcea atît de mult. 
Işi consultă ceasul. Era încă devreme şi oricum, 
tot va trebui să iasă şi să pornească spre aparta
mentul lui Manole, pentru a juca şah ori pentru 
a sorbi cîtev:a stiole iou bere. Acolo ui;ma fireşte să-i 
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întîlneia;scă şi pe ceilalţi, poate la fel de plictisiţi şi 

de indispuşi : vremea asta nemernică îi împiedicase 
pe toţi să continue experimentările noului recol
tor. Era imposibil să întreprinzi ceva cît de cît 
concludent pe asemenea ploaie. Reveni cu ceaşca 

în sufragerie, îşi reluă locul în fotoliu, sorbi, se 
fripse şi se enervă de-a binelea. Se socoti brusc 
un om nefericit, dori să plece, să părăsească locu
rile acestea. Sosise aici pentru trei săptămîni şi iată 

că se împlineau două luni de cînd din pricina unor 
dificultăţi cu ploaia asta, de aici, nu părăsise măcar 
o singură dată localitatea. După cum se părea, urma 
să petreacă încă o săptămînă în 
se iviseră alte dificultăţi care 
soluţionate ... 

mioa aşezare, căd 
trebuiau neapărat 

Dar, ca un făcut, împotriva voinţei lui, imaginea 
domnului Marinescu îi răsări iar înaintea ochilor, 
scoţ.îndu-1 din fire. Sorbi oîteva înghiţituri de cafea, 
se mai învioră şi se ridică din fotoliu începînd să 
se îmbrace. Intre timp refăcu în memorie înfăţi

şarea personajului care i se păru dintr-odată, fără 
să ştie de ce, enigmatic. Surise gîn:dindu-se la even
tualitatea unei întîmplări senzaţionale, totuşi ex
clusă în ţinutul acesta îndepărtat, populat de oa
meni paşnici, normali. Se închipui în rol de pro
tagonist al unei istorii de grnază şi se amuză un 
răstimp pe seama acestei ipostaze. Işi aminti de 
chipul său dolofan, rumen, cu ochii îngropaţi oare
cum în grăsime, cu bărbia dublă şi nasul cîrn şi 

înţelese că n-ar fi fost în stare de o acţiune poli
ţistă decît cu mare, cu foarte mare îngăduinţă. Ca 
matematician şi fizician mai mergea, dar oa detec
tiv, nici vorbă. In schimb, domnul Marinescu, prin 
înfăţişarea lui, se 'arăta cum nu se poate mai nime-
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rit pentru o întîmplare ciudată. Inalt, ciolănos, cu 
tenul brăzdat de zbîrcituri adînd, cu braţele şi pi
cioarele nefiresc de lungi, ca membrele unui crab, 
ar fi fost omul cel mai potrivit. Gîtul lui subţire , 

pieptul scobit, şoldurile înguste contribuiau şi ele 
la realizarea ipoteticului personaj. Şi cum purta 
mereu un pulover de culoare neagră, care-i accen
tua şi mai mult slăbiciunea trupească, cum mai 
avea întotdeauna pe cap o beretă decolorată, iată 

că prezenţa lui devenea aproape obligatorie într-o 
nuvelă sau într-un film care să te ţină cu surfle
tul la gură ... 

Muncise mult în ultima vreme ş i aproape că nu 
băgase în seamă cînd se scursese timpul. Trăise 

într-o continuă încordare, dormise pe apucate, mîn
case ce se nimerise, suferise de insomnii şi abiJ 
acum îşi recăpătase calmul, echilibrul lăuntric. 

Locul nu-i era prielnic, nid timpul, nu reuşea să se 
adapteze. Trecea cîteodată prin momente de aţîţare 
sufletească, de melancolie, se pomenea că e abătut 
fără pricină , apatic, şi uneori erau necesare mari 
sforţări pentru a se descotorosi de stările acestea 
bolruă vicioase. 

Se îmbrăcă şi părăsi apartamentul. În drum 
spre colegul lui îşi aruncă privirile către ferestrele 
domnului Marinescu şi le văzu pe toate luminate. 
Intrezări parcă o mişcare înldărătul perdelelor. Il 
vizitase cîndva pe acest domn straniu care-l pof
tise în casa lui cu o stăruinţă ieşită din comun. 
Fusese atunci invitat într-o sufragerie spaţioasă, 

puternic luminată, îngrijită, dar care îi strecurase 
în suflet o uşoară şi neînţeleasă indispoziţie. Totul 
era curat, bine rînduit în încăperea aceea. Obiec
tele ocupau cîte un loc ce le fusese parcă hărăzit 
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cu o grijă exagerată. Fotoliile, o sofa, o masă de 
lucru cu ma1dăre de hîrtii pe ea, biblioteca plină 
cu tomuri, toate dovedeau un pronunţat simţ al 
ordinii. Curăţenia era -stăpînă pretutindeni, nu 
exista pe nicăieri un singur fir de praf. Ba chiar 
se simţea plutind foarte vag un miros de medi
camente, poate în urma unei dezinfectări săvîrşită 

de acest maniac. in timp ce gazda preparase o gus
tare în bucătărie, trăsese o carte d~ntr-un raft, o 
deschisese şi constatase că e un tratat de chimie 
foarte complex. Aruncîndu-şi ochii asupra întregii 
biblioteci remarcase alte volume cu conţinut ase
mănător, apoi nişte tomuri de biologie, de fizică 

atomică, de genetică. Descoperi într-un raft cîteva 
cărţi preţios legate, avînd imprimate pe cotoare tit
luri latine, greceşti şi chiar arabe. Trase şi deschise 
unul din aceste tomuri : era un amplu tratat de 
alchimie. Descoperi în oele din urmă un îndreptar 
astrologic, unul de magie. 

- Mă ocup ou ştiinţele naturii, îi .spusese atunci 
domnul Marinescu intrînd în sufragerie. Din păcate, 
am cam îmbătrînit, fără să găsesc confirmare unor 
crezăminte care m-<au urmărit de-a lungul vieţii... 

La capătul unei convor.biri deloc interesante, 
gazda îi solicitase o .şalupă, expltcîndu-i apoi această 
invitaţie cam nelalocul ei... 

Grăbind pasul prin ploaie, Ştefan îşi aminti de 
discuţia aceea şi zîmbi din nou. Nu avea darul 
cercetărilor stă·mitoare, nu era croit să-şi isco
dească semenii. Domnul Marinescu, în ciuda înfă

ţişării şi a deprinderilor sale, nu era pînă la urmă 
atit de interesant, încit să intrige şi să ridice între
bări. Se retrăsese pesemne în Deltă pentru a petrec~ 
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clipe de lintşte sau pentru a-şi sati1sface o pasiune 
cum ar fi fost pescuitul bunăoară. Sau tot atît de 
bine, individul putea fi un aiuri.t, un excentric, o 
fire ciudată . Dacă-şi alesese acest loc pentru bătrî
neţe, nimeni nu avea dreptul de a condamna sau 
de a aproba o asemenea opţiune, cu atit mai puţin 
el, Ştefan, inginer mecanic specialist, sosit aici pen
tru a participa la realizarea unei importante inves
tiţii. 

Ajunse la blocul în care locuia Manole, urcă 

treptele scării, sună şi pătrunse înitr-un aparta
ment în care, în afara gazdei, se mai aflau încă doi 
colegi ai săi. Luă loc la o masă plină de gustări şi 

sticle de bere, îşi aprinse o ţigară şi pentru un mo
ment rămase tăcut, neamesteoîndu-<Se încă în discu
ţia care se desfăşura destul de aprinsă pe teme 
strict profesionale. 

Manole, gazda, se agita umblîn<l prin odaie şi 

încernînd să-şi impună opiniile mai mult în glumă. 
Voinic, bine legat, cu faţa lată încadrată de o tun
soare sourtă, semăna cu un luptător. Era îmbră
cat cu un halat de casă care-i cădea pînă la căl

cîie, destupa necontenit sticlele cu bere, îndemnîn
du-şi oaspeţii să-şi golească paharele ca să-şi schimbe 
dispoziţia. Ca inginer electronist susţinea, ca şi în 
alte rînduri, că doar înţelesul strict fizic sau ina-" 
tematic al lumii a:vea însemnăfate, restul nefiind 
d~cît o discuţie de principiu. Se cam ameţise desi
gur, era limpede că urmăreşte să-şi scoată din răb
dări interlocutorii. 

In discuţie intervenea deseori Bogdan, biologul, 
un bărbat plăpînd, palid, cu ohipul îngust şi cu 
ochii piezişi, care nu izbutea să se stăpînească , 

luînd prea în serios spusele lui Manole. Incerca să-l 
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înfrunte folosind nenumărate argumente, se ridica 
de pe scaun şi prindea să rostească acuzaţii la 
adresa tuturor acelora care schematizează realitatea 
simplificînd-o pînă la nimidre. Se învăpăia la faţă, 
se bătea cu pumnii în piept şi stîrnea la unii 
hohote de rîs oare-1 făceau să-şi revină şi să-şi 

corecteze stînjenit ţinuta. 
in sfîrşit, chimistul Nistor, cam tăcut şi neco

municativ, nu rezista nici el pînă la urmă ispitei 
de a participa la dispută, prinzînd să expună sec, 
metodic, punctul său de vedere. Era înalt, uscat, 
avea o voce stinsă, mereu îşi scotea ochelarii de pe 
nas ştergîndu-i cu o batistă. Intervenţiile sale nu 
prea emu băgate în seamă şi atunci se pornea să 
strige, iscînd şi el rîsete. 

Ştefan se simţi bine pentru o clipă, şi cum 
băuse cîteva pahare cu bere, se învior,ă, uită de vre
mea urîtă şi necazurile slujbei. Se aruncă şi el în 
discuţie, îşi susţinu părerile, pI'ovocă vii contro
verse, căci nu se prea dădea bătut cu asemenea pri
lejuri. Dar după două ceasuri de dezbateri abso
lut inutile, convorbirea lunecă spre zone mai pămîn
tene, abordă chesti:uni legate de existenţa lor ime
diată. Comentară orăşelul, îi caracterizară la rînd 
cîţiva localnid, scoţîndu-le în relief trăsăturile 

caraghioase, deveniră răutăcioşi, Manole, dorind să 
fie spiritual în continuare, propuse să fie luată în 
discuţie persoana domnului Marinescu, cel mai haz
liu personaj din localitate după opinia lui. Il des
crise ca pe un vrăjitor care sosise aici pentru 
a-şi perfecţiona iscusinţia; şi care pînă acum făcuse o 
seamă de experienţe interesante privind descom
punerea oamenilor în elementele lor primare. 
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- De ce vorbeşti astfel ? îl întrebă cu reproş 
Ştefan. 

- Fiind.oă n-ar fi exclus ca acest individ să tăi
nuiască ce\lla cumplit, aidmise Manole. In urmă cu 
mulţi ani, am citit într-o revistă 1străină despre un 
soţ care şi-a preschimbat consoarta într-un fel de 
pastă„. 

- Incetează, te rog ! îl rugă tăios Bogdan. 
Astea nu mai sînt glume. 

- Crezi cumva că am glumit? făcu grav Ma
nole. Ascultaţi-mă pe mine, fraţilor , tipul ascunde 
ceva ! Nu vedeţi ce mutră are? Mi-a vorbit odată 
despre convingerile lui, lă1sîndu-mă să înţeleg că 

ar fi întreprins cercetări într-un anumit domeniu. 
Mi-a înşirat într-o seară, la restaurant, o seamă de 
gogoşi asupra omului în general. Ce credeţi că mi-a 
spus ? Cică una dintre ipotezele lui e că am fi cu 
toţii nişte fiinţe astrale decăzute, că ne-am pierdut 
privilegiile, dar că am dispune încă de neobişnuite 
posibilităţi spidtuale. Mi~a mai împuiat capul .cu o 
pretinsă supercunoaştere şi superştiinţă„. Ori e 
ţicnit, ori e coţoar, ori ascunde ceva. 

- Nu ascunde nimic, poţi fi sigur, spuse Bog
dan. Şi eu am schimbat cîteva cuvinte cu el, dar 
nu mi-a inspirat vreo bănuială. E o făptură ca oricare 
alta, o minte frămîntată, şi atît. Cu mine însă a 
vorbit despre altceva şi anume despre tot o ipo
teză a lui, alta ; legătura care ar exista între geo
metrie şi configuraţia genetică, despre un semn 
unic de la care ar porni întreag.a varietate a speciilor, 
despre o matrice totală, supremă„. Aş zice că, mai 
curînd, are pentru fiecare dintre noi cîte o ipo
teză ; fie chestiunea la care se gîndeşte în acel mo-
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ment, fie o problemă citită, fie pur şi simplu o 
fantezie propusă ca subiect de discuţie ... 

- Şi dacă ascunde totuşi ceva? întrebă Ma
nole? Dar să-l lăsăm în plata Domnului şi să ne 
vedem de treburi. 

Se bău cu necumpătare, fiindcă ploua şi fiindcă 

a doua zi era duminică. Nu mai petrecuseră de 
mult astfel, căci de obicei lucrau în zilele de repaus. 
Cheful se încheiase în zori. Cînd se înapoie acasă, 
Ştefan văzu că una dintre ferestrele profesorului 
era încă puternic luminată. Vru să treacă pe la el. 
dar se răzgîndi. 

In zilele următoare plouă de asemenea fără 

încetare. Nu ţinu seama de vreme şi munci din 
greu, apropiindu-se simţitor de etapa finală a rea
lizării mecanismelor. Incă o săptămînă şi urma să 
părăsească definitiv localitatea. Dar, împotriva 
tuturor aşteptărilor, deşi trebuia să se declare 
satisfăcut de munca sa, care se împlinise printr-o 
atît de importantă realizare, se simţea mai nemul
ţumit şi mai indispus ca oricînd. Devenise morocă
nos, îl chinuiau iar insomniile. 

Participase şi la alte întrevederi cu amicii, între
vederi în care nu mai găsea bucuria de altădată„ 

Hoinărise o vreme şi prin bălţi ca să le vadă pen
tru ultima oară. Dar vremea se arăta la fel de 
neprielnică excursiilor, aşa că renunţă la aceste 
escapade. 

Despărţirea de Maliuc devenise iminentă. Lucră 

rile luară sfîrşit, se definitivase structura prototi
pului, experimentele dădură rezultate excelente. 
Mai erau necesare unele modificări neesenţiale. 

Singur în apartamentul lui pe un timp din nou 
umed, ploios, îşi îngădui lecturi frivole, răsfoind 
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într-o doară reviste vechi. Sub privirile sale indi
ferente se perindau ilustraţii cu un colorit stri
dent, supărător, urmate de nişte texte lipsite de 
substanţă. Ploaia bătea exasperant în geamuri, ramu
rile plopilor se clătinau bezmetice, ulucile scoteau 
soînoetele lor nesuferite. 

Ca şi oum timpul ar fi stat locului, cînd se apro
pie de fereastră n văzu din nou pe profesor grăbind 
pasul prin ploaie, cu voluminioas'a 1ui saooşă într-o 
mînă. Rema11că însă în mişcările lu[ un soi de oboseală. 
Părea istovit, îşi tîra picioarele ca şi cum ar fi 
făcut mari eforturi să înainteze. Il văzu mai înde
aproape cînd dă/du oolţul blocului, şi oonstată că era 
mai tras la chip ca de obicei, că ochii i se adînci
seră mult în orbite. Şi mantaua aceea, de croială 

atît de bizară, care-i flutura în furtună şi care-i 
dădea aerul unui cavaler rătăcitor, arăta parcă mai 
uzată, sfîşiată aproape ... 

Era obligatoriu să-i facă totuşi o vizită înaintea 
plecării. Schimbaseră doar cîteva cuvinte, se cunoş
teau oarecum, nu putea părăsi orăşelul fără a-şi 

lua rămas bun de la el. Se îmbrăcă, puse pe sine 
impermeabilul şi părăsi apartamentul. 

Sună, fu primit şi poftit tot în sufragerie. Se 
aşeză pe sofaua cu învelitoare de piele şi-i spuse 
că va pleca din Maliuc. Vorbiră apoi despre lucruri 
banale, indiferente, pentru a umple întrucîtva 
timpul. Domnul Marinescu intră în bucătărie ca 
să prepare un ceai. 

Rămas singur, Ştefan îşi aruncă din nou ochii 
asupra bibliotecii şi asupra mesei de lucru aco
perită cu hîrtii. Văzu, ca şi rîndul trecut, aceleaşi 

volume frumos legate, nările sale fură izbite de 
acelaşi miros de medicamente. Işi roti privirile 
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prin încăpere, dar nu descoperi sursa mirosului ~i 

bănui că el ar sosi din încăperea alăturată. Îş i 

aprinse o ţigară şi contemplă un răstimp trăsă

turile plăcute ale unei femei a cărei fotografie se 
afla pe masă. Era o femeie încă tînără, brunetă, cu 
frunte înaltă, ochi frumoşi, coafur·ă din alte vre
muri. Purta o bluză strînsă pe gît şi surîdea trist, 
foarte trist. In acelaşi timp auzi un zgomot uşor, 
ceva care sugera o mişcare; din odaia învecinată 
ră:cbătu un suspin vag, abia perceptibil. Un ceas 
deşteptător ţăcănea discret de undeva şi cîteva 
ramuri ude loviră ferestrele aburite ... 

Apăru în sfîrşit domnul Marinescu, ţinînd într-o 
mină tava cu ceş.ti şi o zaharniţă. Arăta într-adevăr 
foarte îmbătrînit, parcă ros de boală, de nesomn, 
de un îndelungat surmenaj. Abia acum văzu Şte
fan că ga:cda sa em şi nebăubierit pe deaisupm, iar 
mîinile îi tremurau, nesigure. Insuşi glasul trăda 

epuizarea, căci răsuna stins, ca un ecou îndepăr

ta.t. 
Sorbiră din pahare, mai vorbiră de unele, de 

altele, şi profesorul, deşi istovit, începu să-şi expună 
o teorie, tocmai cea privind organizarea materiei 
vii, ciudatul paralelism pe care îl desooperea el 
intre varietatea nesfîrşită a geometriilor şi cea a 
codurilor genetice. Spusele sale se dovedeau însă 

incoerente pentru Şte:fian, nelogi1ce, anevoie de urmă
rit şi de înţeles. De altfel, Marinescu nici nu părea 
că vrea să se facă înţeles. Sporovăia mai mult pen
tru sine. Se vedea limpede cît este de obosit, şi 

cînd încercă să dezvolte o altă teorie privind o 
presupusă substanţă vitală care ar însufleţi întreg 
universul, vocea i se curmă într-o tuse hîrîită. 
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După un ceas, Ştefan socoti nimerit să se 
retragă. Se ridică, strînse mîinile gazdei, îl asigură 
de preţuirea lui, îi ură sănătate, viaţă lungă. Plecă 
de acolo uşurat, eliberat parcă dintr-o captivitate. 

A doua zi fi condus la debarcader de mulţimea 
colegilor, cu care se îmbrăţişă îndelung, emoţio

nat, zgomotos. 

După cîţiva ani de la plecarea din Maliuc se 
întîlni, întîmplător, cu Manole. Intrară amîndoi 
într-o cafenea ca să stea în linişte de vorbă. Işi 

aminti astfel de lunile petreoute în Deltă, dor i s!:l 
afle noutăţi în legătură cu oamenii pe care-i cu
noscuse acolo. 

Manole era neschimbat. Acelaşi neastîmpăr îl 
caracteriza şi acum. Era tot guraliv, tot glumeţ şi 

mai ales încrezător în realizarea unor invenţii. Se 
aşezară amîndoi la o masă, Ştefan trebciind să 
asculte imediat o amplă expunere asupra prPocupă
rilor de care era stăpînită mintea amicului său. Pe 
cîteva coli de hîrtie scoase din servietă, Manole 
începu să-şi prezinte invenţiile, slujindu-se de schiţe 
şi cifre. Intr-o vreme, Ştefan îşi aduse brusc aminte 
de ciudatul savant de la Maliuc. Il întrerupse pe 
Manole, dorind să afle ce mai face Marinescu. 

- Ah, profesorul tău ! exclamă el, căzînd pen
tru o clipă pe gînduri. Profesorul tău nu mai este. 
s-a îmbolnăvit, apoi a zăcut în pat, refuzînd să 

fie transportat la spital, şi s-a stins într-o noapte 
la fel de ploioasă ca acelea în care ne întîlneam, 
atunci în apartamentul meu. Eu însumi, înfrîn
gîndu-mi o anumită rezervă, m-am hotărît să mă 
duc să-l veghez. Ştii, eram convins că e, totuşi, 

un tip îndoielnic. 
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Şi istorisi cum, cu îngăduinţa medicului din loca
litate, veghease o noapte, la căpătîiul muribundu
lui. Nu-şi pierduse totuşi timpul, cotrobăise cu 
acest prilej prin apartament, prin rafturile biblio
tecii , prin sertarele mesei de lucru. Descoperise 
pretutindeni hîrţoage cu însemnan bizare, coli 
acoperite cu formule pe care nici chimistul Nistor, 
om de specialitate, nu reuşise să le înţeleagă. Răs
foise şi el, Manole, cărţile :acelea de 'alchimie şi astro
logie, mai mult romane decît lucrări ştiinţifice, pline 
oricum de ciudăţenii, cărţi străvechi , unele editate 
cu secole în urmă. Dăduse apoi şi de fotografia 
acelei femei necunoscute... Asistase la clipele de 
agonie ale nefericitului, ascultase cuvintele lui incoe
rente, dezlînate, care se preschimbaseră în stri
găte la un moment dat. Auzise îndeosebi îndemnul : 
„Să ai grijă de ea!". Indemnul acesta fusese rostit 
de cîteva ori, cu inflexiuni, parcă din altă limbă, 

cu o voce guturală . 

- Devenise de nerecunoscut, spuse în conti
nuare Manole. Se uscase, se împuţinase la trup, 
pleoapele căpătaseră culoarea plumbului, tenul 
avea reflexe sidefii şi buzele erau de-a dreptul 
negre. Medicul a telefonat urgent la Tulcea după va
sul Salvării, a alergat la deb::ircader pentru a găsi o 
şalupă, dar a fost izadarnic. Muribundul s-a mai 
ridicat o dată în capul oaselor, a mai strigat sfîşie
tot cerindu-mi să am grijă de ea, fără să-mi spună 
cine a fost aceea, a indicat o uşă şi s-a prăbuşit 
în aşternuturi. Ascundea o taină, o mare taină. Şi , 

spre confirmarea spuselor mele ce crezi că am 
găsit în camera de alături ? 

- Ce? 
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- Pe o masă, într-un fel de cuvă de sticlă, se 
afla un ţesut cărnos, gelatinos, în care fuseseră 

înfi pţi nenumciraţi electrozi şi o sumedenie de cor
do<:me a limentare, după cum îmi dădeam seama. 
!n jur, pe nişte etajere, se vedeau numai flacoane 
şi feluriţi transformatori electrici, o aparatură cu 
lămpi şi bobine, ieondensatori şi rezistenţe, menită 

reglării unor curenţi foarte slabi şi producerii unor 
rndiaţii electrice de diferite intensităţi. Ventilaţk1 

încăperii era asigurată prin cîteva orificii practi
cate în perete, curentul de aer fiind încălzit în 
prealabil printr-un sistem ingenios ... Marinescu a 
sufocat poate în el un posibil savant. Ceea ce 
încerca el era o utopie, dar dacă potenţialul lui de 
invenţie ar fi fost canalizat cum trebuie, dacă nu 
s-ar fi izolat, ca un huhurez, ori dacă noi înşine 

l-am fi luat mai în serios, cine ştie ce-ar fi dat. 
Care era taina lui, atîta cît am înţeles ? Ii mu

rise cîndva femeia aceea, ţinea mult la ea, n-am 
înţeles dacă îi fusese mamă, soră sau iubită. Nu 
m-am mai interesat, la ce-ar fi ajutat, dacă el 
murise. Nici mai mult, nici mai puţin , el credea 
că poate întreţine viaţă în carnea moartă, ori o 
poate readuce, insuflîndu-i un fel de duh, care 
provenea de la impulsurile electrice. Nu suflet, ci 
vi,aţă. Şi hrănea această carne cu apa bălţii, recol
tată el ştia de unde, cu infu'.Dorii ei, cu gîngă
niile ei invizibile. Cînd bucata lui de carne se dove
dea definitiv moartă, o înlocuia. Cam la două -
două zile relua experienţa. Inceroase cu peşti, cu 
scoici , cu raci. Nu strica nimănui. Inventa curenţi 

de tot felul, cu electricitatea s·e juca, nu alta, ăsta 

era talentul lui , nu biologia. Dar voia să facă ceva 
pentru oameni, să le învie ţesuturile ... O utopie ca 
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atîtea altele, o irosire a unui om care putea fi 
de folos ... Ori, ştiu eu ?, poate în asta stătea sin
gura lui raţiune : să invente curenţi, cu care să 

injecteze bucăţi de carne şi peşti... un fel de !'eţea 

de cîmpuri electrice ... Mă simt cumva şi vinovat 
faţă de el... dar oricum, îl şi admir. Era un om 
cumsecade ... şi voia să invente viaţa, aşa, de unul 
singur. Oricum, păcat de el. 

Ştefan rămase apoi multă vreme îngîndurat, nea
tent la spusele lui Manole care îl părăsise pe Mari
nescu şi începuse să-i vorbească din nou despre 
viitoarele sale invenţii. 
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NEMURITORII 

Am ascultat de nenumărate ori şi cu \;iu interes 
relatările bătrînului Scarlat, arhivarul oraşului, cu 
care-ş i petrecuse întreaga viaţă scormonind prin 
hîrţoagele unor epoci apuse. Intre mine şi acest 
curios personaj se statornicise o amiciţie trainică, 

de nezdruncinat. Pătrundeam aproape zilnic în depo
zitul cu ziduri de piatră care adăpostea arhiva, 
intram într-o încăpere întunecoasă ce slujea drept 
birou, mă aşezam pe un scaun care-mi era oferit 
cu curtenie. O cafea preparată excelent completa 
de minune această primire şi, după ce sorbeam 
cî teva înghiţituri, discuţia devenea, fireşte , inevi
tabilă. Mă rezemam de spătarul canapelei, îmi 
aprindeam o ţigară, pradă unei uşoare lenevii. Intre 
timp, domnul Scarliat lua loc într-un jilţ, îmi adresa 
un zîmbet şi, încurajat de atitudinea mea, înce
pea să-şi prezinte ideile fără şovăire. Clipele se 
scurgeau astfel plăcute, mă simţeam din ce în ce 
mai bine, socoteam că viitorul meu nu era chiar 
atît de prăpăstios cum înclinam să-l consider. 

Mă plictiseam cumplit în orăşelul acela, nu-mi 
descoperisem încă un rost. Hoinăream pe străzi exas
perant de cunoscute, căscam gura la aceleaşi vitrine, 
întîlneam aceiaşi trecători, priveam îndelung flu-
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viul care întruchipa însăşi monotonia veşniciei. Pe 
atunci, adică imediat după război, orăşelul nu era 
decît un tîrg lipsit de strălucire, o aşezare pier
dută pe hartă, oare trăia într-un soi de somno
lenţă grea, apăsătoare. !mi amintesc de. nişte după
amieze de vară cînd vîntul se pornea să bată fier
binte lovind streşinile străvechilor clădiri, clăti

nînd firmele dughenelor abundent înşirate pe strada 
principală. Dinspre dealuri, acolo unde se afla 
cimitirul, soseau nori albi de praf. Cocoloaşe de 
hîrtie, paie, frunze uscate se desprindeau din pava
jul strîmb al străzilor, se înălţau în văzduhul albi
cios, năvăleau sprintene către fluviu. Vîntul acela 
care străbătea neobosit mahalalele, care mătura 
cheiurile pustii clătinînd catargele pescadoarelor, 
mă îndemna să urlu sau să-mi ridic pur şi simplu 
zilele. In asemenea momente, paşii mă purtau fără 
voie către domnul Soarlat, către biroul strîmt 
unde-mi aflam uşurarea. 

Domnul Scarlat era socotit de localnici cam 
ţicnit, mulţi dintre aceştia ocolindu-l, refuzînd să-i 

răspundă măcar la salut. Işi petrecea zilele numai 
în depozit, vorbea cu sine însuşi, gesticula uneori 
pe străzi ca un apucat. Trăia singumtic, nu avea 
rude sau prieteni, nu se căsătorise, nu părăsise 

oraşul vreodată. Era un bărbat înalt şi uscat, avea 
chipul ascuţit şi zbîrcit, purta întotdeauna haine 
întunecate şi foarte strîmte. Fuma mult şi tuşea 

amarnic, schimonosindu-şi trăsăturile, scuturîndu-şi 
umerii înguşti şi prăpădiţi. Vorbea repezit, preci
pitat, scoţînd din gîtlejul lui subţire şi galben 
sunete ascuţite sau şuierătoare, agitîndu-şi braţele 

lungi şi ciolănoase. Era o fire agitată, nestăpînită, 

iar spusele sale stîrneau lesne hazul. Dar înapoi.a 
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acestor aşa-zise metehne, în ciuda opiniilor care 
circu1au în legătură cu el, domnul Scarlat avea 
un suflet mare, generos, de o rară sensibilitate. 

ll ascultam aşadar cu plăcere, devenise pentru 
mine o adevărată binefacere, un narcotic cu care 
mă drogam zilnic spre a-mi alunga urî1tul şi dispe
rarea. Cu ajutorul înscrisurilor pe care le extrăgea 
din rafturi interpretîndu-le absolut fantezist, între
prindeam amîndoi lungi călătorii, visam, partici
pam la felurite aventuri, trăiam într-o continuă aţî
ţare. Persoana acestui om ciudat ajunsese să exer
cite o puternică influenţă asupra mea. Deşi pu
neam sub semnul îndoielii multe din afirmaţiile 

sale, mă oomplăoeam totuşi în cea mai comodă 
dintre iluzii, luam drept reale toate povestirile pal
pitante pe oare ştia să le ticluiască cu o iscusinţă 
neîntrecută. Domnul Scarlat descoperea lesne în 
maldărele de hîrtii dovezi pe oare să-şi sprijine 
elucubraţiile. Cu imaginaţia lui nestăpînită, debor
dantă, făurea aproape din nimi:c pricini de uluire, 
povestiri pline de farmec care mă făceau să uit 
pentru o clipă de trista mea situaţie. Şi oum i se 
năzărise că în hîrtiile sale se aflau mari mistere 
ce trebui1au să fie elucidate, înţelegeam de ce nu 
se despărţise de acest depozit, de ce ajunsese să 

trăiască doar prin el şi pentru el. 
Aşa se face că într-una din acele după-amieze 

lungi, nesfîrşite, străbătute de vînturi fierbinţi şi 

de praful năpustit din dealuri, am luat cunoştinţă de 
interesanta istorie a unei corăbii veneţiene care 
eşuase în Delta Dunării în urmă cu cîteva veacuri. 
Am ascultat această istorie ou deosebită atenţie, 

m-am pătruns de farmecul ei, am adoptat-o ca -pe 
un adevăr de necontestat. 
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Domnul Scarlat a ştiut să-mi prezinte lucru
rile convingător, m-a atras treptat într-o aventură 
care se consumase demult doar în mintea sa, nea
vînd poate nici o legătură cu realitatea. Mi-a pre·
zentat date certe, informaţii culese cu stăruinţă 

şi răbdare, rodul unei ample munci de cercetare. 
A răspuns tuturor întrebărilor mele, mi-a risipit 
orice nedumerire juclndu-şi de minune rolul. Peri
peţiile acestei corăbii făcuseră obiectul unor neo
bosite inveSttigaţii pe oare le întreprinsese în 
tinereţea sa. Pe atunci nădăjduise să aj1ungă La desoo
periri senzaţionale, să dezvăluie mari şi tulbură

toare secrete. Corabia, despre care aflase cu totul 
întîmplător, îi înflăcăria închipuirea, exercitînd asu
pra lui o adevărată fascinaţie. Şi acum încă, după 

atîţia ani, ea îl mai atrăgea, stîrninrlu-i gînduri 
nostalgice îndreptate către trecut. Era însă bătrîn, 
îl cam părăs,iseră puterile, nu mai avea rost să con
tinue o cernetare ce i ·se părea treptait m<J.i, zadarni1că, 

mai deşartă . Imi încredinţă aş•adar mie cazul coră
biei pentru a mă distra, pentru a-mi alunga gîndu
rile negre şi pentru a face ca discuţiile noastre să 
fie cît mai plăcute. 

Mi-am descoperirt astfel o preocupare şi, tre
cînd peste neîncrederea mea faţă de arhivar, faţă 

de fantasmagoriile pe care le tot zămislea mintea 
lui neliniştită, am socotit pentru moment istoria 
corăbiei drept adevărată, atras şi captivat de fru
museţea ei. Ce altă ocupaţie aş fi avut de ales la 
vîrsta aceea, într-un orăşel de provincie, cu o si
tuaţie materială incertă, incapabil să mă orientez 
s'ingur? Numai cît mă gîndeam la uliţele strîmte 
ale cartierelor mărginaşe, la cheiurile pustii şi ia 
firmele dughenelor de pe strada principală mă cu-
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prindeau lehamitea şi deznădejdea. Mă dovedisem 
poate un leneş, o fire şovăielnică, năzuiam poate <::ă
tre mari împliniri, peste măsura posibilităţilor mele 
şi, tot amînînd vremelnice hotărîri care-mi stăpîneau 
cugetul, mă lăsam pradă. unei condamnabile trîn
dăvii... 

Am dorit să aflu totuşi cum ajunsese domnul 
Scarlat în posesia atîtor informaţii cîte deţinea în 
legătură 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 cîţivia ani ispre a le dobîndi şi ordonia. Isco
dindu-l şi descosîndu-1 în felurite chipuri, punîndu-i 
întrebări la un moment diat nu tocmai reverenţioase , 

m-am convins în scurtă vreme că arhivarul depusese 
mari sforţări pentru limpezirea unui caz atît de 
neobişnuit. I-am cerut o mulţime de date supli
mentare, 1--am supus unor lungi chestionări şi în 
felul acesta, purtînd nenumărate discuţii, tălmă

cind şi răstălmăcind :Laptele, m-am convins că dom
nul Scarlat se informase temeinic asupra problemei 
sale, culesese multe date pentru soluţionarea ei. 

Era uimitor cum acest om, locuitor insignifiant 
al unui orăşel adormit, ştiuse să poarte o vastă şi 

complicată corespondenţă cu confraţii săi din stră
inătate, cum •apeliase la sprijinul şi bunăvoinţJa bi
bliotecilor, ·a ;administrraţiilor portuar.e, ia istorkilor 
şi geografilor oore-i puseseră la dispoziţie datele 
solicitate. Un vrnf uriaş de scrisori şedea drept măr
turie a acestei mari strădanii. In afara lămuririlor 
obţinute prin corespondenţă, domnul Soarlat consul
tase personal nenumărate hărţi ale vremii, îşi com
pletase cunoştinţele citind cărţi de istorie, tratate 
de navigaţie, însemnări de călătorie ale unor negus-
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tori sau marinari. Nu încăpea nici o îndoială în pri
vinţa acestei strădanii şi totuşi înclinam cîteodată 

să cred, dată fiind firea arhivarului, că o bună 

parte din documentele folosite de el au fost inter
pretate anapoda, în mod fantezist, spre a se alcă

tui astfel o povestire palpitantă care să-i mulţu

mească pe deplin §usturile. 
Cele auzite din gura arhivarului se pot rezuma 

cam în felul acesta : 
Corabia „Crucea Sudului", dispărută fără urmă 

în Delta Dunării, ar fi plecat din Veneţia în anul 
1605 pentru a transporta o cantitate de arme ou 
destinaţie necunoscută. Prezenţa ei a fost semna
lată rînd pe rînd în cîteva porturi mediteraneene, 
apoi în Istanbul, pentru ca, în sfîrşit, să fie vă

zută ultima oară la Gurile Dunării. Cercetîndu-se 
cu atenţie acest itinerar, s-a constatat lesne că el 
nu era tocmai obişnuit, că în afora intenţiilor strict 
negustoreşti s-au urmărit pesemne şi alte scopuri 
ce nu pot fi îndeajuns de lămurite. Escalele prea 
dese, înfăptuirea unui drum extrem de sinuos, re
petatele abateri de la o cale ce trebuia să fie simplă 
îndreptăţeau felurite presupuneri. 

In anul 1932, un amator de curiozităţi, cu care 
domnul Scarlat întreţinuse o V'astă corespondenţă., 

cercetînd cîteva hîrtii răzleţe într-un mic scrin de 
familie, a dat de o copie autentică a indicaţiilor pe 
care trebuia să le respecte căpitanul „Crucii Sudu
lui", un anume Paolo Boldi. Indicaţiile acestea au 
stîrnit o mare nedumerire prin ciudăţeniile lor, 
arhivarul dindu-şi seama că ele conţineau inter
dicţii şi recomandări împotriva tuturor regulilor 
negustoreşti şi navale îndeobşte acceptate. 
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Potrivit lor, căpitanul Paolo Boldi trebuia să 

navigheze mai mult pe a'scuns, să ocolească pe cît 
posibil porturile, să se ţină cît mai departe de rutele 
marine ale vremii, să deschidă în sfîrşit din loc în 
loc, la etape riguroase stabilite, cite un plic sigilat 
care conţinea noi recomandări privind calea de stră
bătut, măsurile de luat în vederea desfăşurării în 
bune condiţiuni a călătoriei. Un asemenea procedeu 
lăsa uşor să se înţeleagă cum că nava transporta o 
încărcătură deosebit de preţioasă, valori care tre
buiau să fie ocrotite cu străşnicie. Se pare că nu 
era nici pe departe vorba de arme şi nici de măr
furi destinate vînzării, aşa cum fusese notificat în 
actele oficiale. 

Intr-adevăr, căpitanul, ,împreună ou subalternii 
săi cei mai apropiaţi, avea datoria de a păzi în chip 
sever şi neîntrerupt unele bunuri despre care nu se 
foce nici o menţiune. Faptul reiese limpede din 
studiul hîrtiilor aflate în scrin, hîrtii pe care dom
nul Scarlat pretindea că le-ar fi obţinut tot prin 
corespondenţă. 

Alte indicaţii, la fel de bizare, trebuiau să diri
guiască desfăşurarea călătoriei. Astfel, în cazul 
acostării navei, se interzicea cu desăvîrşire echipa
jului debarcarea sau luarea oricărui contact cu stră
inii. Aceluiaşi echipaj i se pusese în vedere încă 

de 1a ang,aja re că nu se vor consruna băuturi 1alcoo
lice la bord, că va respecta un riguros program de 
:activitate, că nimeni nu va avea 1aooes într-o anumită 
parte a va\Siului, adică acolo unde se a f1a încărcătura. 
Printre alte recomandări la fel de neobişnuite era 
şi aceea prin care preţioasa şi misterioasa încăr

cătură denumită convenţional „Venus", trebuia 
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să fie aruncată în apă la apropierea unor eventuali 
agresori. 

„Crucea Sudului" a respectat astfel prescripţiile 
severe ale proprietarului, adică ale domnului Tartini, 
răposatul posesor al scrinului, încă1cindu-le arareori 
şi atunci numai datorită unor împrejurări neprevă
zute. Se pare că nava a avut de întîmpinat unele 
dificultăţi, că a trecut chiar prin împrejurări dra
matice. Este de presupus că la bordul ei s-au ivit 
la un moment dat neînţelegeri, transformate în
tr-un început de revoltă din partea echipajului, care 
nu a acceptat pesemne să rămînă captiv şi să nu co
boa re în porturi. Este demnă de încredere nota că un 
număr de marinari s-au împotrivit continuării călă
toriei şi că au părăsit astfel v;asul. Altminteri nu 
se explică de ce în apropierea Bosforului, înainte 
de a intra în apele Mării Negre, corabia, potrivit 
registrului de bord pe care domnul Scarlat susţinea 
că l-ar fi consultat, mai avea doar o jumătate din 
echipajul iniţial. Se poate avansa ideea izbucnirii 
unei boli contagioase care ar fi secerat cîteva vieţi, 
aşa cum se mai poate afirma că o furtună puter
nică ar fi pus în dificultate ambarcaţia, nimi
cind o parte din oamenii ei. Oricum însă, registrul 
de bord cercetat cu atenţie de arhivar, nu făcea vreo 
menţiune cu privire la aceste ipotetice evenimente, 
trecînd sub tăcere orice fapt în măsură a explica 
micşorarea echipajului. 

Cert este că înainte de a pătrunde pe un braţ al 
Deltei Dunării, corabia căpătase o înfăţişare stanie. 
Semăna cu o veohttură oare abia mai J:1euşea să 

înfrunte valurile. In locul acesta, „Crucea Sudului" 
s~a întîlnit cu „Santa Monica", o caravelă condusă 
de un compatriot af căpitanului Paolo Boldi, un 
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anume Giovanni Oronte care, bănuind că ar fi vorba 
de un naufragiu a socotit necesar să intervină. 

Giovanni Oronte a executat astfel cîteva manevre, 
a semnalizat în felurite chipuri pentru a-şi face 
cunoscută intenţia. Impotriva tuturor aşteptărilor , 
„Crucea Sudului" a refuzat orice contact, lăsînd 

impresia că ar dori să fugă. Potrivit descrierilor 
lăsate de acest compatriot, descrieri pe care dom
nul Scarlat le obţinuse prin bunăvoinţa unui coleg 
al lui, italian, corabia părea lipsită cu desăvîrşire 

de echipaj, era neîngrijită, deteriorată, aproape 
distrusă. Căpitanul Paolo Boldi se afla singur la 
timonă, tras la faţă, mult slăbit, în straiele lui zdren
ţuite. Privea fix înainte fără a se sinchisi de apelu
rile confratelui său. 

Domnul Scarlat şi-a continuat din ce în ce mai 
febril cercetările, presimţind că acestea îl vor con
duce la o descoperire capitală . Şi-a intensificat co
respondenţa, a reluat lecturile multor însemnan 
de călătorie ale epocii respective, şi~a completat 
cunoştinţele consultînd atlase mult mai complexe, 
mai lămuritoare. Devenise, după oum spunea, extrem 
de nervos, îşi pierduse cu totul liniştea tot reflectînd 
asupra acestui caz care devenea treptat mai neguros, 
mai greu de înţeles. Cu o răbdare ieşită din comun. 
prin stăruinţă, sîdind arhivarii şi bibliotecarii din 
străinătate, a reuşit să obţină o mulţime de docu
mente care l-au făcut să urmărească aproape pas 
cu pas itinerariul „Crucii Sudului"„. Nu ştiu nici 
pînă astăzi de ce documente s-<a slujit, în ce măsură 
informaţiile s1a1e aiu fost exacte. I....am cerut, în 
cursul convorbirilor noastre, să-mi arate măcar co
respondenţa pe care o întreţinuse cu atîţia oa
meni. Cu mare greutate s-a lăsat îndupleoat să-mi 
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arate cîteva epistole primite din partea unor străini , 

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 
într-iadevăr plină de farmec. Imi alungase pe deplb 
gîndurile negre captivîndu-mă prin noutatea şi sen
zaţionalul ei. Am renunţat în scurtă vreme să mă 
mai interesez de rautentidtatea .documentelor folosite 
pentru alcătuirea ei, am sfîrşit prin a-l asculta pe 
domnul Scarlat primindu-i pasiv spusele, acceptîn
du-le aşa cum erau. 

Nava a pătruns în apele canalului Sfîntul Gheor
ghe cam pe la mijlocul verii a nrulrui 1606, evenimen
tul fiind semnalat de un funcţionar al unei companii 
comerciale engleze aflat întîmplător în Tulcea, pe 
atunci o aşezare jalnică, lipsită de orice însemnă
tate. Apariţia corăbiei a fost de altfel consemnată 
şi de autorităţile otomane, la un punct de obser
vaţie şi control situat la gura canalului amintit. 

Dar de la această etapă menţiunile despre „Cru
cea Sudului" au devenit, spre adînca mîhnire a dom
nului Scarlat, vagi , îndoielnice, incerte. Dispariţiile 

şi apariţiile ei în felurite locuri comportau explicaţii 
şi presupuneri car1e nu se pot reţine decît cu mari 
rezerve. Domnul Saarlat s-a străduit din toaite pute
rile să obţină informaţii precise, dar, în ciuda lău
dabilelor sale eforturi, investigaţiile n-au mai înain
tat măoar cu un pas. A presupus că nava ar fi luat 
foc sau că ar fi ·eşuat intr-unul din bancurile de ni
sip atît de abundente în timpurile şi locurile acelea. 
A mai susţinut că ea ar fi fost atacată de nişte tîl
hari care hălăduiau prin bălţi foarte bine organizaţi, 

tîlhari pe care autorităţile otomane nu reuşiseră să-i 
stîrpească. Unele zvonuri admiteau cum că „Crucea 
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Sudului" ar fi fost oapturată de însăşi flota tur
cească. 

Oricum, proprietarul corăbiei, domnul Tartini, 
ar fi sosit personal în ţinutul acesta şi ar fi cerut 
permi>5iunea de a cerceta bălţile. Se pare că a fost 
întreprinsă o amplă acţiune de căutare a presupusei 
epave, domnul Tartini venind aid cu două caravele 
trainice şi căpătînd pe deasupra şi două caiace din 
partea stăpînirii otomane. Se mai poate susţine că 
rivna depusă pentru aflarea corăbiei dispărute a fost 
deosebit de mare şi că ea ar fi dăinuit şase luni. Au 
fost cotrobăite toate cotloanele, au fost tocmiţi nenu
măraţi oameni cărora li s-<au făgăduit recompense 
încurajatoare. O asemenea osîrdie a devenit pesemne 
suspectă în ochii Beiul!ui din Babadag care, pre
supunînd că nava ar conţine o aprec1abilă oantitate 
de aur, a dispus încetarea tuturor cercetărilor, in
terzidnd el însuşi ul,tima expediţie . 

Din însemnările şi corespondenţa aceluiaşi repre
zentant al firmei engleze, af1at cu totul surprinzător 
în Tulcea, reiese că domnul Tartini ar fi zăbovit 

aici doi ani încheiaţi. Este îngăduit să se deducă 
astfel cum că el ar fi continuat să-şi caute corabia 
chiar fără asentimentul autorităţilor, nădăjduind că 
o va regăsi totuşi pe undeva. Poate că în cele din 
urmă a fost povăţuit să părăsească ţinutul. Poate 
că a da t în final de urmele navei, orice presupunere 
fiind de data aceasta îngăduită. Din hîrtiile micului 
scrin de familie rezultă că Tartini şi-ar fi pierdut 
viaţa departe de casă, neprecizîndu-se unde anume. 

In cuprinsul cîtorva însemnări aparţinînd unui 
contemporian cu evenimentele a1celea, un anume 
Manuel de Selieuda, aventurier pripăşit prin melea
gurile acestea în căutare de înavuţire ori urmărit 
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poate pentru săvîrşire de fărădelegi, se istoriseşte pe 
larg, emfatic, într-o limbă încărcată de preţiozi

tăţi , dispariţia corăbiei „Crucea Sudului". Manuel 
de Seleucia avusese, desigur, mult timp liber, mai 
ales că o vreme fusese deţinut al închisorii tur
ceşti din Babadag pentru vina de a fi jefuit cîţiva 
negustori. El prezintă o seamă de fapte vădit ne
adevărnte încercînd să susţină cum că echipajul co
răbiei ar fi fost decimat de o molimă cumplită, ne
cunoscută , însăşi nava fiind pulverizată din pricina 
unor substanţe distrugătoare aflate la bordul ei. 
Se explică astfel de ce s-au răspîndit apoi o seamă 
de legende care au prins să cirnule prin folclorul 
pesoarilor din Delta Dunării. 

Domnul Scarlat a studiat acest folclor cu toată 
atenţia şi a constatat existenţa unor basme care nu 
puteau avea altă sursă decît grandilocventele în
semnări ale lui Manuel de Seleucia. CîteV'a basme 
pomenesc astfel de existenţa unei corăbii fantomă 

care ar pluti chipurile în anumite luni ale anului 
pe apele canalelor şi ale ghiolurilor cu toate pîn
zele 1arg desfăşurate. In aceleaşi basme este pome
nită persoana căpitanului Paolo Boldi care ar cutre
iera pustietăţile Deltei căutînd într-una ceva. 

Nemaiavînd la dispoziţie date sigure despre co
rabie, domnul Scarlat a socotit că ea ar fi fost în
ghiţită de aluviuni. Orice inves_ţ_igaţie devenea aoum 
imposibilă. Cu timpul, entuziasmul său •a descrescut, 
rîvna întru descoperirea ipoteticei epave slăbind con
sidera bil. Trăise momente de exaltare, se frămîn
tase în toate chipurile şi-i fusese deajuns. Nu era 
oapabil să se desprindă din biroul său şi să por
nească într-o expediţie edificatoare. Socotise fără 

rost orice tentativă de a scoate la lumină corabia. 
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Existenţa sa se consuma doar între hîrtii, reali
tatea înspăimîntîndu-1. Din hîrtiile acestea putea 
să extragă alte fapte tulburătoare, aşa că nu se 
urnise din biroul său care urma să-l reţină pentru 
totdeauna. Doar un singur element nou l-a mai 
pus pe gînduri, însufleţindu-l pentru scurtă vreme, 
şi anume apariţia unui articol de senzaţie într-o 
revistă străină. !n acel articol, care trata despre 
unele practici ale alchimiştilor, era pomenită şi co
rabia „Crucea Sudului" care ar fi avut la bord o 
încărcătură suspeotă, nişte substanţe capabile să 

conserve la nesfîrşit ţesuturile omeneşti. Autorul 
articolului susţinea că un individ, pe nume Gerson, 
intenţionase să-şi desăvîrşească experienţele undeva, 
departe de confraţii şi concetăţenii săi. Printre mem
brii echipajului aparţinînd „Crucii Sudului" figun. 
într-adevăr un anume Gerson, dar acesta era trecut 
ca matelot, nicidecum ca alchimist. 

Apoi, domnul Scarlat a abandonat definitiv cer
cetările care începuseră să-l plictisească. S-a dăruit 
altor ocupaţii, a continuat să descopere îr, hîrţoa

gele sale noi temeiuri de fabulaţie, s-a lăsat sedus 
de alte aventuri ale închipuirii. 

De la întîlnirile mele cu arhivarul s-a scurs 
multă vreme. Domnul Soarlat a îmbătrînit, topin
du-şi parcă fiinţa în noianul de mape şi dosare 
care-l împresurau. Chipul său, şi aşa gălbejit, a de
venit cu timpul livid, căpătînd nuanţa pereţilor. Cu 
mersul nesigur, bolborosind cuvinte neînţelese, stră
bătea depozitul de la un capăt la altul extrăgînd din 
el noi sume de minare şi nedumerire. Vorbea singur, 
hohotea fără rost şi din senin, pretindea că va da 
la iveală noi taine. Se mutase în micul birou, făcînd 
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din el o locuinţă improvizată, care-l mulţumea pe 
deplin. Ieşea arareori în oraş după cumpărături , 

întocmea zilnic rapoarte către superiorii săi pe care-i 
prevenea asupra viitoarelor descoperiri. Răsfoia fe
bril înscrisurile anchetînd cazuri imaginare, urmă
rind cine ştie ce întîmplări pierdute în mormanele 
acelea de celuloză devomtă de şoareci şi de insecte. 
Intr-o zi a fost găsit mort la masa lui de lucru şi 
cum nu avea alte cunoştinţe sau prieteni, am fost 
singurul oare l-am însoţit pe ultimul drum. 

Cu moartea domnului Scarlat s-a încheiat parcă 
o epocă. Am remarcat, privind mai atent în jur, că 
oraşul de odinioară îşi încheiase şi el existenţa, 

înlocuit de un oraş modern, luminos. Eu însumi 
am înaintat oarecum în vîrstă, am străbătut cîteva 
etape ale vieţii, mi-am aflat în cele din urmă un 
rost. Lipsit de pretenţii şi de ambiţii, m-am mul
ţumit cu o slujbă oarecare, optînd pentru aceea 
de administrator al unei cabane în Delta Dunării. 
Am poposit astfel într-un ţinut minunat, dar fără 
a mă lăsa impresionat de el, nădăjduind doar că voi 
dispune de suficient timp liber ca să-mi pot susţine 
examenul de admitere la facultatea de drept. Nu în
ţeleg nici astăzi de ce am ales această facultate, ce 
imbo1duri lăuntrice m-au îndemnat către ea. Dar 
hotărîrea mea era nestrămutată cu tot nefirescul 
ei. 

Amintirile mele din perioada a ceea poar.tă pece
tea u nor simţăminte apăsătoare , a unei nemulţumiri 
confuze privind slujba aleasă, slujbă de care nu 
m-am legat sufleteşte cîtuşi de puţin. Trăiam , e ade
vărat, în mijlocul feericelor privelişti ale Deltei, 
mă bucuram de linişte, dar toate acestea nu-mi 
dădeau liniştea . O inexplicabilă indispoziţie care 
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mă urmanse necontenit, încă de cînd poposisem 
la cabană, mă împiedicase să-mi consacru puterile 
celor mai uşoare lecturi şi cu cît încercam să mă 
apropii mai mult de cărţi cu atît lehamitea şi plic
tiseala puneau mai mult stăpînire pe mine. Trei ani 
în şir am luat cu asalt porţile facultăţii de drept fără 
nici un rezultJat. Sila mea pentru cele înconjurătoare 
era constantă, de nevindecat. Şi numai cît rev~eam 
volumele îngrămădite în odaia mea, volume al căror 
conţinut trebuia să mi-l însuşesc, mă cuprindea dis
perarea. Explicaţii se putealll descoperi lesne oridnd 
şi pentru orice, chiar şi pentru eşecurile mele. Poate 
că nu eram înzestrat cu aptitudinea dobîndirii me
todice a cunoştinţelor, poate că eram un prost şi un 
leneş incurabil. Mă gîndeam să abandonez orice ini
ţiativă, să renunţ definitiv la orice aspiraţii. 

Convorbirile mele cu arhivarul le dădusem uită
rii. Se scurseseră prea mulţi ani de atunci şi poate că 
nu mi-aş fi amintit vreodată de ele dacă n-ar fi avut 
loc un eveniment oare mi-a readus brusc în me
morie acel trecut îndepărtat, acele momente şterse, 
estompate, în oare-1 ascultasem cu atîta interes pe 
domnul Scarlat. 

Era către sfîrşitul unui noiembrie mohorît, într-o 
după-amiază plicticoasă. Ceţuri dese învăluiseră îm
prejurimile. De la ferestrele cabanei priveliştea se 
desluşea vagă, imprecisă, şovăielnică. Magazia, te
rasa, debarcaderul pluteau parcă într-o apă lăptoasă, 
ramurile a două sălcii aplecate peste un pampet 
de piatră se confundau cu fluviul. Prin văzduhul 
opac se abăteau la răstimpuri stropi de ploaie ce că
deau cu zgomot asupra streşinilor. Din grădina cu 
ronduri şi straturi rînduite simetric nu mai rămăsese 
decît o băltoacă tulbure, noroioasă ... 
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Am întors spatele acestui peisaj dezolant şi 

m-am condamnat încă o dată pentru nesăbuinţa de 
a fi acceptat postul de cabanier aici, în mijlooul unui 
ţinut atît de izoktt. Mi-am sprijinit coatele de mar
ginea strălucitoare a barului şi am căzut pe gîn
duri, oa de obicei. Am ascultat şuieratul trist al 
vîntului, ropotul p1oii, şi _o grea tristeţe s~a cuibărit 
în sufletul meu. M-am gîndit la zilele posomorîte 
oare trebuiau să se înlănţiuie una după alta, din 
clipa în care ultimul oaspete al oahanei urma să 

plece lăsîndu-mă cu desăvîrşire singur în această 

pustietate ce părea fără hotare. 
M-am apropiat de oglinda instalată alături de 

bar şi m-am privit în ea, con&tatînd încă o dată 

cît de neinteresantă este fizionomia mea. Mi-am 
examinat necruţător trăsăturile mărunte, Viagi, ine
gale, am remarcat că aveam o expresie îndurerată, 
stupidă. Fiindcă dormisem toată după-amiaza şi fi
indcă întrezăream o noapte de insomnii amarnice, 
m~am socotit încă o dată profund nefericit. M-am 
uitat cu duşmănie la obiectele din jur, m-am sim
ţit oprimat, nimicit, bolnav. 

Am început să mă plimb prin sala cea mare şi 

să chibzuiesc asupra unor treburi gospodăreşti. Am 
străbătut întreaga încăpere umblînd printre şiru

rile de mese, privinid întuneoat la pereţii de care 
atîrrnau tablouri cu teme exdusiv peiS'agistice sau 
felurite trofee cinegetice. Mi se făcuse rău de cînd 
mă tot uitam la capetele de mistreţi şi de lupi, la 
coarnele cerbilor care se ramificau grotesc, la oohii 
de sticlă 'ai acestor vieţuitoare, monstruoase acum 
prin rigiditatea morţii. Privirile mele au alunecat 
asupra unor panoplii cu arme strălucitoare, pre-
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gătite parcă pentru masacre metodice, pline de un 
sadism raţional, calculat, pe potriva recomandări
lor ştiinţifice întocmite. Am contemplat apoi cîteva 
poliţe pe care şedeau păsări de baltă împăiate, înfri
coşătoare şi ele prin fixitatea ţinutei, dovedind 
iarăşi cît de eficace sînt scînteietoarele arme de 
vînătoare şi cit de isousită este mintea omenească 
cînd e vorba de distrugere. Am simţit că mă sufoc 
şi am dorit pentru o clipă să ies afară, la aer, sau 
să sorb o înghiţitură de coniac. Abandonînd amîn
două intenţiile, am continuat să măsor încăperea. 

Treceam la răstimpuri egale pe dinaintea pendulei 
care ticăia molcom, cuprinsă parcă şi ea de o crîn
cenă plictiseală. Din cînd în cînd mă izbeau valuri 
de căldură grea, înăbuşitoare, sosite din soba de 
teracotă în care ardea un foc zdravăn. Ropotul ploii 
devenise insistent, exasperant, îmi sfîşia nervii atît 
de iritaţi, mă îndemna să înfăptuiesc un act necu
getat, extrem. 

Aş fi închis poate de mult cabana dacă în ea 
n-ar fi continuat să locuiască un oaspete a cărui 

prezenţă începuse să mă scoată din fire. Un om cu 
mintea întreagă nu avea ce să caute pe o asemenea 
vreme în Deltă, n-ar fi plecat la pescuit înfruntînd 
ploafa şi vîntul, noroaiele şi mocirlele, frigul care 
devenea din ce în ce mai pătrunzător. Bălţile îşi 

pierduseră orice farmec, erau inospitaliere şi vrăj

maşe. Apele crescuseră mult, pierzîndu-şi cu totul 
limpezimea, păsările migraseră, întreaga vegetaţie 

fusese nimicită. Peisaje sumbre, amintind de basme 
înfricoşătoare se deschideau la fiecare pas, aşa 

încît doar un tip excentric s-ar fi putut aventura 
în aceste zile atît de întunecate prin coclaurii ghio
lurilor, prin cotloanele gîrlelor din apropierea caba-
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nei... Şi, într-adevăr, dacă-l priveam bine pe acest 
oaspete, descopeream în făptura lui numai carac
teristici anevoie de acceptat. !nalt, de1Şirat, costeliv, 
cu faţia uscată, cu braţele lungi şi subţiri, cu picioa
rele uriaşe, părea un paianjen respingător care s-ar 
fi mişcat stîngaci prin încăperi căutîndu-şi un 
ascunziş. Şi straiele lui erau anapoda, croite din 
piele, încheiate cu bumbi ruginiţi ; alcătuite din 
bucăţi suprapuse, aminteau de nişte solzi. Purta 
într-una o şapcă mare, cu un cozoroc extrem de 
uzat, avînd pe ea nişte însemne şterse , imposibil de 
desluşit. 

Amintindu-mi de toate acestea, m-am simţit 

cuprins de o neagră revoltă împotriva individului 
inoportun căruia mă străduiam să-i descopăr alte 
cusururi şi mai grave, şi mai insuportabile. 

Inainte de toate, era tăcut, nu scotea din gît
lejul lui zbîrdt decît nişte sunete ascuţite, sfrede
litoare, cerîndu-şi astfel mesele cotidiene. Mînca 
ţinînd privirile aţintite în farfurie, mesteca cu grijă, 
înghiţea ritmic, sorbea cîte un pahar cu vin conti
nuînd să tacă, să tacă la nesfîrşit. De o lună de cînd 
poposise aici nu-l auzisem vorbind, cîntînd sa.u flu
ierînd măcar. Pe de altă parte, ca o încununare a 
tuturor cusururilor sale, îşi petrecea majoritatea 
nopţilor stînd treaz în .odaia lui, umblînd de colo
colo, lovindu-se de mobilier ca un nătărău. 

M-am aşezat pe o canapea şi am ascultat posac 
zgomotul ploii care se pornise cu înverşunare. Pe 
geamuri se scurgeau şuviţe, la pragul uşii începea 
să se alcătuiască o mică baltă. Vîntul izbea puter
nic în zidurile clădirii zgîlţîind la răstimpuri aco
perişul din care mai mult ca sigur că smulgea 
crîmpeie de stuf. Se auzeau trosnete, gemete şi 
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scîrţîituri, ulucile hohoteau, un urlet prelung stră
bătea depărtările. Am tras cu urechea la un sunet 
înăbuşit ce sosea de afară, dar vacarmul acoperea 
totul, neîngăduind percepţii separate. Am întors 
capul şi am privit pe o fereastră. Remarcasem o 
umbră oare luneca de-a lungul tenasei, ocolind cu 
băgare de seamă scaunele şi mesele metalice îngră
mădite acolo. Apoi umbra pieri înapoia unui şir de 
lăzi care ascundeau intrarea de serviciu. 

Se auziră paşi la etaj, semn că individul bine
voise să se înapoieze. Ena şi cazul. Se înserase, 
ploaia şi vîntul se înteţiseră, ce dracu ar mai fi 
căutat prin pustietăţile acelea neumbliate ! Acum, 
că sosise, era, se înţelege, ud pînă la piele, murat, 
se ·alesese poate şi cu o răceală, aşa oum i se şi 

cuvenea de altfel. Nu era exclus să se îmbolnă

vească şi să fie necesară intervenţia unui medic. 
Parcă-l vedeam doboriit 1a pat, încins de fierbin
ţeli, gata să-şi dea duhul, implorînd ajutor. !mi 
închipuiam cum telefonez după vasul Salvării, cum 
îmi petrec întreaga noapte la căpătâiul nechibzuitu
lui care cutezase să înfrunte prosteşte stihiile. 

Uşa se deschise însă şi oaspetele pătrunse în 
sufragerie, săltînd uşor. Se îmbrăcase cu un halat 
de casă, pe chipul lui zbîrcit nu se remarca nici o 
urmă de suferinţă. înaintă sigur de sine către 

o masă, se 1aşeză La ea şi se uită cu un inte
res amuziat la mine, cerindu-mi fără cuvinte cina. 
Se vedea limpede că ploaia nu avusese asupra lui 
nici un efect deprimant, se părea că nici nu-l udase. 

Cina era alcătuită, ca de obicei, din cîteva so
iuri de peşte : şalău, somn, crap. Am aşezat pe 
masă farfuriile şi platoul, salatiena, o sticlă cu 
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vodcă, una cu bere, cunosoînd gusturile musafi
rului. Am tăiat cîteva felii dintr-o franzelă, am 
adus apă minerală, ardei iuţi. N-am uitat de brînză 
şi de pere ... M-am retras în fine către bar, m-am 
rezemat de tejghea şi m-am adîncit din nou în indis
poziţia mea mohorîtă. 

Pendula continua să ticăie monoton invitînd la 
somn, în vreme ce bizîitul generatorului electric 
toropea şi el sim~urile. Soba de teracotă dogorea 
puternic, ploaia lovea cu furie în ferestre. Ispi
tit de somn, m...;am gîndit în treacăt l& modul în care 
oaspetele reuşise să intre pe uşa de serviciu şi să 

străbată holul fără să fie văzut... Dar poate că nu 
fusesem atent. M-am scuturat brusc din moleşeala 
care mă învăluise, am tresărit buimac privindu-l 
pe musafir. Mi-am amintit că se numea Livescu; 
m-am adresat folosind acest nume şi întrebîndu-1 
dacă nu cumva mai doreşte ceva. Domnul Livescu 
clătină însă din cap, aşa că am început să strîng 
masa de dinaintea lui. 

In timp ce aşezam farfuriile unele peste altele, 
i-am aruncat o privire şi am constatat mirat că 

trăsăturile lui colţuroase şi aspre căpătaseră o stră
lucire neverosimilă. Ochii, înfundaţi mult în orbite, 
licăreau nefiresc, nasul arăta mai alungit ca de 
obicei, buzele i se subţiaseră, iar bărbia i se curbase, 
întreaga lui faţă părînd astrfel că aparţine unui om 
neobişnuit de bătrîn„. Işi ţinea amîndouă mîinile 
pe masă, se rezemase comod de spătarul scaunului, 
îşi trimisese privirile în gol. Arăta preocupat de 
ceva. La un moment dat n-am mai reuşit să-mi 

desprind ochii de pe mîinile lui care, abia acum 
remarcasem, aveau o nuanţă albăstrie, de parcă ar 
fi fost metalice. Dar culoarea aceasta se explica 
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uşor prin frigul pe oare-1 îndurase, iar strălucirea 
neobişnuită a chipului său îşi putea afla pricina 
într-un reflex al lămpilor din plafonul încăperii. 

M-am retras către bar şi am gustat dintr-un 
pahar cu vin, furişînd . ochiade către el. Aşteptam 
să se ridice de la masă şi să se îndrepte către 
odaia lui. 

Vîntul se preschimbase într-un adevărat ura
gan, ploaia revărsa un potop asupra ferestrelor. 
Zgomotul de afară devenise asurzitor, streşinile 

scoteau strigăte stridente, ulucile gîlgîiau agonic, 
pomii din apropiere îşi loveau neîntrerupt ramu
rile. Generatorul electric aproape că nu se mai 
auzea, în schimb plescăitul valurilor care se năpus
teau asupra parapetului de piatră şi a debarcade
rului se făcuse atotputernic, amintind de mugetul 
unei mări dezlănţuite. 

In timpul acesta, 
încet paharul cu bere, 

domnul Livescu îşi sorbea 
se uita în podele adîncit în 

cine ştie ce gînduri ciudate, aşa cum era şi pre
zenţa lui aici. Indiferent la cele din jur, privea din 
cînd în cînd plafonul, rafturile barului, mesele. 

Poate că am trăit un moment de halucinaţie , 

poate că starea mea sufletească, paharul cu vin 
băut şi vremea amarnică mi-au răpit putinţa de a 
percepe lucid realitatea. S-a întîmplat aşadar să 

fiu martorul unei scene asupra căreia nutresc şi 

acum îndoieli, căci nu am vreo certitudine că s-a 
petrecut cu adevărat. Acuitatea simţurilor mele, 
nefirescul priveliştii m~au făcut însă să reţin fie
care amănunt, să memorez cu exactitate orice deta
liu. 

Am auzit mai înt îi paşi pe terasă şi dintr-o 
dată uşa s-a deschis lăsînd să treacă prin ea trei 
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bărbaţi vom1c1, mas1v1, înveşmîntaţi în mantale 
lungi. Purtau şepci de piele pe cap şi erau cu toţii 

posomorîţi, istoviţi, cu chipurile pămîntii şi pri
virile stinse. S-au descotorosit de mantalele ce nu 
păreau să fie ude şi au lăsat să li se vadă straiele, 
adică nişte vestoane marinăreşti de croială stră

veche, cu nasturi de metal şi insigne pe piepţi. 

Aduseseră cu ei un aer greu de predzat, întreaga 
sufragerie umplîndu-se de o mireasmă ce sugera 
sărătura mării. S-au aşezat cu toţii la masa dom
nului Livescu, lăsînd să se înţeleagă cum că erau 
prieteni de demult. Domnul Livescu i-a întîmpinat 
fără nici o urmă de bucurie, privindu-i cu severi
tate şi nemulţumire. Ceru totuşi bere pentru noii 
sosiţi. 

In timp ce-mi îndeplineam îndatoririle, i-am 
examinat : chipurile lor păreau incredibil de zbîr
cite. Aproape că nu exista loc pe întreaga lor supra
faţă care să nu fi fost ridat într-un mod de-a drep
tul nefiresc. Pielea acestor oameni era asemenea 
conopidei şi nuanţa ei, de un arămiu coclit, părea 
că aparţine metalului. Doar ochii păstrau o lică

rire de viaţă, singura ce părea că le mai rămăsese. 
Sorbiră primele pahare, aşteptară să li se mai 

toarne, începură un dialog ce părea purtat în limba 
italiană. Cunoşteam oarecum această limbă şi mi-am 
încordat auzul recurgînd la cunoştinţele mele destul 
de vagi. Din păcate, vorbeau cu glas scăzut şi abia 
izbuteam să prind cîteva fragmente din graiul lor 
repezit şi cîntat. 

Turişti străini soseau în număr mare în Deltă. 

dar prezenţa unor italieni purtînd haine marină

reşti, peste măsură de bătrîni, nu era cîtuşi de puţin 
verosimilă. Şi apoi, ce să caute nişte oameni pe o 
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asemenea vreme La cabană, indiferent cărei naţio

nalităţi sau popor ar fi aparţinut ? 
M-au trecut toate năduşelile , simţeam că tîm

plele îmi zvîcnesc dureros. Bătăile inimii mi s-au 
înteţit, îmi vîjîia capul, mi se muiaseră picioarele 
şi o uscăciune amară îmi umpluse gura. Imi năvă
liră în minte toate poveştile de groază pe care le 
citisem S'au le auzisem. 

Se părea că di·alogul lor este purtat în jurul 
unor mustrări pe care le adresa domnul Livescu 
noilor sosiţi. Domnul Livescu se arăta nemulţumit 
de prezenţa celorlalţi, îi copleşea cu reproşuri şi 

le cerea să părăsească grabnic cabana. Ceilalţi 

păreau să-l roage să renunţe la ·o anume poziţie pe 
care o adoptase. Domnul Livescu bătu cu pumnul 
în masă şi declară că are de gînd să încheie o 
existenţă lipsită de sens, întru totul absurdă. Apoi 
vorbiră de o corabie care le slujea drept adăpost, 
şi din nou cei trei îl rugară pe domnul Livescu să 
se înapoieze la această corabie. 

Reieşea limpede că noii sosiţi vor să-l îndu
plece pe domnul Livescu, să-l silească a-i însoţi. 

Ţineau morţiş să renunţe la ideea sa, îi cereau răspi
cat să se îmbrace şi să-i urmeze. 

In cele din urmă au plecat cu toţii, domnul Li
vescu întinzîndu-mi un teanc de bancnote înainte 
de a părăsi definitiv cabana. 

Această întîmplare neobi·şnuită m-a impresio
nat puternic, reînviindu-mi în minte figura dom
nului Scarlat. Convingerile mele anterioare potri
vit cărora arhiva rul imaginase întreaga istorie a 
„Crucii Sudului" se destrămau. Ceea ce văzusem 
şi auzisem constituia o dovadă sigură a existenţei 

unor personaje misterioase. O uşoară nelinişte mă 
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urmărea neîncetat şi oum cabana a rămas pustie, 
mă simţeam parcă amenin-ţJat de o primejdie. Şe
deam încremenit înaintea cite unei ferestre, pri
veam la ninsorile firave care începuseră să cadă, 

la ochiurile de apă îngheţate, îmi aminteam per
fect de relatările arhivarului stabilind legături fra
gile între cei patru bătrîni şi misterioasa corabie 
veneţiană. 

M-am gîndit că n-ar fi rău să apelez la bună
voinţa noului arhivar al oraşului spre a căpăta in
formaţii suplimentare asupra „Crucii Sudului". Am 
poposit din nou în Tulcea, am pătruns într-o clă

dire spaţioasă, populată de mulţi salariaţi. Am 
cerut audienţă directorului, un tip mărunt şi surî
zător care a ridicat din umeri exprimindu-şi nedu
merirea în legătură ou cererea mea. M-a asigurat 
că îşi cunoaşte bine arhivele, că nu dăduse pe 
nicăieri de vreo hîrtie care să ateste sau să spri
jine o asemenea istorie. Şi cum trecuseră cam două
zeci de ani de la moartea domnului Scarlat, orice 
discuţie devenea şi inutilă şi ridicolă. Surprinzînd 
în ochii directorului un licăr de ironie, m-am retras 
bîiguind nişte scuze. Se părea din nou că spusele 
fostului arhivar izvorîseră doar din fantezie, neexis
tînd nimic în măsură să le adeverească. Unde pie
riseră oare înscrisurile acelea doveditoare, m ai ales 
corespondenţa întreţinută cu atîţia arhivari din 
străinătate ? 

Nu am vocaţia investigaţiilor, nu sînt creat pen
tru cercetări minuţioase, nu sînt înzestrat nici pe 
departe cu acel simţ al observaţiei directe, ou iscu
sinţa de a descoperi în fapte aparent banale un fir 
călăuzitor, cum se spune. Dacă în ce priveşte 

acţiunea mă dovedesc oarecum întreprinzător, în 
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gîndire sînt lipsit de metodă, îmi lipseşte puterea 
de pătrundere şi de intuiţie. Mă las cu uşurinţă 

sedus de ipoteze, mă împotmolesc în consideraţii 

teoretice, fără nici o legătură cu realitatea, mă 
pierd în abstracţii , într-o filoz'Ofie zadarnică. Iar 
dacă mai sorb şi un pahar cu vin, îmi alcătuiesc o 
imagine cu totul deformată asupra lucrurilor, pără
sesc terenul sigur al faptelor, alunec în ireal şi fan
tasmagorie. M-am mai frămîntat astfel o vreme, 
apoi am dat uitării întîmplarea petrecută în cabană. 

Postul de cabanier nu-mi era pe plac. M-am 
decis să renunţ la examenele de admitere în facul
tatea de drept. Am devenit posac, nervos, nesocia
bil. Continuam să-mi îndeplinesc îndatoririle , pri
meam oaspeţii, mă îngrijeam de găzduirea lor , dar 
toate acestea nu le socoteam potrivite mie. După 
patru ani de la obţinerea postului de cabanier, eram 
sătul pînă peste cap de îndeletnicirea asta, doream 
s-o schimb cît mai grabnic, să-mi găsesc o profe
siune pe potriva puterilor mele de muncă. M-am 
gîndit în toate felurile asupra viitoarei mele meserii, 
am reflectat intens, profund, şi am ales-o în cele 
din urmă pe aceea de mecanic la una din unităţile 
de recoltare a stufului situată chiar în apropie
rea cabanei. Am stîrnit mirarea unora, zîmbetele 
altora, dar n-am şovăit să mă reangajez şi să mă 

calific într-o îndeletnicire cu adevărat bărbătească. 
S-a scurs un alt an şi mă simţeam ou conştiinţa 

împăcată. Munceam sîrguincios, intrasem cu colegii 
mei într-un grup gălăgios, vesel. Impărţiţi în zone 
de recoltare, lucram în schimburi, mereu în mij
locul bălţilor. Ne revedeam după program pe un 
uriaş vas dormitor. Respiram o atmosferă insufle-
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ţită , tinerească , mulţumit de noul cadru de care 
nu mă mai puteam lipsi. Lăsasem parcă în urma 
mea un trecut apăsător, bîntuit doar de fantasme 
şi de trăiri tulburi, nedesluşite. Acum nu mai aveam 
timp să aprofundez probleme insolubile, să mă 

plictisesc, să despic firul în pa.tru. Prins de alte 
preocupări, alungasem cu totul din minte frămîn
tările, neliniştile zadarnice. 

In fiecare după-amiază trebuie să străbat o bună 
bucată de drum pînă la vasul dormitor care se afla 
ancorat în mijlocul canalului Şontea. Treceam pe 
lîngă o pădure proaspăt înverzită, căci era primă
vara, depăşeam ră1spîntiile unor cărări care se între
tăiau apucînd care încotro, mă afundam într-un lăs
tăriş de plopi tineri croindu-mi apoi drum printre 
hăţişurile de răchite care tocmai înmuguriseră. Pre
zenţa fLuviului se făcea simţită undeva pe după 

coama pădurii. Se vedeau, profilîndu-se pe cerul 
azuriu, turnurile de observaţie ale grănicerilor, cu 
gheretele lor verzui, minuscule. In spatele meu 
asfinţea soarele. Păşeam hotărît printre tufe de ro
goz şi mărăcini, auzeam sub tălpi trosnetul ier· 
burilor uscate. Şi tot înaintînd în vecinătatea unor 
ochiuri de apă ce căpătau treptat o culoare vio
letă, în urechi îmi soseau zgomotele îndepărtate 

ale recoltoarelor care retezau ultimele smocuri de 
trestii înainte de căderea nopţii. 

Mă întîlneam uneori cu cîte un drumeţ care 
zorea să ajungă la satul Pardina. Mă mai întîlneam 
şi cu ostaşii pichetului de grăniceri pe care-i cunoş
team şi cu oare schimbam cîteva cuvinte. Apoi 
totul, pe o porţiune de drum, se cufunda într-o 
linişte adîncă , care îmbrăţişa parcă întreaga lume. 
Nu se auzeau decît foşnetul delicat al buruienilor 
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risipite pe lei pe colo, sunetul înfundat al cizmelor 
mele de cauciuc ce călcau peste terenul nisipos. 

Odată cu înserarea mă apropiam de bac. Din 
desişuri creşteau beznele, şi întinderile de apă ale 
japşelor căpătau nuanţe albăstrii. In culorile stinse 
ale amurgului se întrezăreau, cînd cerul era senin, 
şirul colinelor Beştepe, precum şi luminile tremură
toare ale cîte unui vas care plutea pe canalul 
Sulina. Cîrduri de păsări din cele mai felurite , 
stîrnite de prezenţa mea, prindeau să se rotească 

gălăgioase, izbucnind din desişuri. 

înainte de a ajunge la vasul dormitor treceam 
prin faţa unui acoperămînt improvizat, un soi de 
colibă, ai cărei pereţi erau alcătuiţi din împleti
turi de stuf şi de papură. Priveam la deschizătura 
neagră ce slujea drept intrare, cercetam distrat cele 
cîtevia straturi din apropiere în care fuseseră cul
tivate legume şi zarzavaturi abia răsărite, îmi con
tinuam apoi drumul, grăbindu-mă. 

In locul acesta mi-a fost dat să trăiesc o păţa
nie aparent obişnuită, dar care m-a îngîndurat rea
mintindu-mi, cum spuneam, de corabia dispărută. 

Intr-o sîmbătă seara, îndreptîndu-mă ca de obicei 
către vas, am văzut aici, la intrarea în colibă, lică
rul unui felinar de vînt. Surprins, ştiind că pescarii 
nu poposesc noaptea aici , m-am apropiat de lumina 
aceea şi am văzut un bărbat înalt, slăbănog, îm
brăcat cu o scurtă de piele alcătuită din mai multe 
bucăţi, avînd chipul întunecat, aspru, extrem de 
zbîrcit. Nu mi-a fost greu să-l recunosc pe domnul 
Livescu. Eram într-o mare încurcătură, căci indi
vidul îmi arunoase o căutătură duşmănoasă , grăind 

limpede cît este de nemulţumit de prezenţa mea. 
M-am îndepărtat brusc de colibă continuîndu-mi 
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drumul, dar aruncînd priviri înapoi ca spre a mă 
feri parcă de o primejdie. 

Ce căuta oare domnul Livesou într-o colibă 

improvizată, pe jumătate distrusă? Intrebarea se 
înfipsese în mintea mea, îmi risipise dintr-odată 

liniştea lăuntrică. Felurite presupuneri începuseră 

să se alcătuiască de l1a sine, stîrnindu-mi iar în 
suflet dorinţa desluşirii unui amăgitor mister. Il 
avusesem înainte pe domnul Livescu fără îndoială. 
Uniforma şi chipiul, bumbii desperecheaţi şi rugi
niţi ai vestonului său u:oat, zbîrciturile neverosi
mil de adîncite, ochii scufundaţi în orbite, toate 
erau ale lui. Era cu desăvîr,şire absurd să-mi închi
pui că acest bătrîn zăbovise timp de doi ani în 
Deltă. Incercam să reflectez calm asupra întîm
plării, să îndepărtez orice element fantazist, dar 
inevitabil gîndurile mele lunecau către corabia fan·
tomă, către ultimii ei supravieţuitori. 

într-altă zi, nemaifiind în stare să-mi stăpînesc 
curiozitatea, am pătruns din nou în colibă, nădăj

duind că voi găsi în ea o dezlegare. N-am aflat pe 
nimeni între pereţii care abia se mai ţineau pe 
picioare şi pentru o clipă am fost ispitit să cred că 
fusesem din nou victima unei năluciri. Pămîntul 

din jurul acestui adăpost era mocirlos, o suflare 
de vînt umedă, îmbibată cu mirosuri de putrezi
ciune venea dinspre canalul pustiu, vitregit de 
vegetaţie. Liniştea înconjurărtoare se făcuse mai 
grea şi strigătul unor gîşte, izbucnind pe neaştep
tate dintr-un desiş, m-a făcut să tresar violent, 
înspaimîntat. 

Se împrimăvărase bine, campania de recoltare 
se apropia de sfîrşit. Vegetaţta izbucnea neîn
frînată de pretutindeni, apele dezgheţate oglindeau 
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în ele un cer adînc, necuprins. Treptat, mulţimea 
ierburilor acoperi grindurile şi plaurii, se înstăpîni, 
atotputernică. Recoltoarele fură retrase pentru 
recondiţionări şi reparaţii, se apropia vara, vremea 
devenise prielnică plimbărilor şi chiar scăldătorii. 

Cu arma de vînătoare, rătăceam neobosit prin 
împrejurimi, pătrundeam în tufişuri unde stăteam la 
pîndă ceasuri în şir. Uneori mă înapoiam la bac cu 
pradă bogată, alteori mă vedeam întîmpinat de hoho
tele colegilor mei. Cutreieram bălţile cu luntrea vasu
lui, prinsesem gust pentru locurile izolate, mă 
orientam de minune prin încîlcitele gîrle care se 
ramificau la tot pasul. Uneori legam barca de mar
ginea unui grind şi mă afundam în stufărişuri, zăbo
vind în ele pînă la asfinţit. 

Intr-una din peregrinările mele am văzut o si
luetă care luneca neauzită pe după perdeaua unor 
păpurişuri înalte. Mă aflam la răspîntia dintre cana·
lul Şontea şi Păpădia, într-un loc cu desăvîrşire 

pustiu. Silueta aceea s-a oprit, părînd a mă cerceta 
de departe, şi a dispărut în spatele unei păduri de 
plopi tineri. Am urmărit-o cu atenţie, m-am strecu
rat neauzit pînă la luntre şi am vîslit uşor. Inain
tam greoi printre frunzele de pestişoară, mă loveam 
cu lopeţile de barierele dese ale trestiilor. Canalul 
pe care mă angajasem era îngust, şerpuitor, cu apa 
mult scăzută, ramificîndu-se în direcţii înşelă

toare, nimerind în luminişuri pline de nuferi care 
împiedicau şi ei simţitor accesul. Vedeam pe dea
supra pămătufurilor de stuf o şapcă lunecînd iute, 
desluşeam printre buruieni o haină de piele, apoi 
nu am reuşit să mai observ altceva decît nişte 

întinderi mocirloase în care se mistuise pe neaştep
tate silueta. 



M-am decis de data aceasta să merg pînă h 
capăt. Nu reuşeam să-mi mai aflu liniştea, să rămîn 
pasiv înaintea atîtor fapte tulburătoare. Socoteam, 
şi pe bună dreptate, că trebuie să întreprind o ac
ţiune susţinută împreună cu colegii mei, care n-ar 
fi şovăit să mă ajute. Looalnicii vorbeau şi ei 
cîteodată de un necunoscut care străbătea bălţile, 

şi faptul se preschimbase într-un soi de superstiţie. 
Intr-o noapte, abătîndu-mă prin satul Tatanir şi 

pătrunzînd în oasa unui pescar, mi-a fost dat să 

aud felurite istorii în legătură cu apariţiile necu
noscutului, oare căpătase deja şi un nume, acela 
de „Piratul". In oasa aceea am mai aflat, în afara 
multor bazaconii, cum că „Piratul" fusese văzut şi 

de bătrîni, chiar şi de bătrînii bătrînilor. Nu mai 
eram în stare să ascult asemenea născociri şi însăşi 

amintirea domnului Scarlat mă îndemna către ac
ţiune. 

Hotărîrea mea era luată, le-am cerut tuturor 
colegilor mei să fie cu ochii în patru, să cerceteze 
cu sporită atenţie oricare ascunziş, să claxoneze 
puternic, într-un mod anume, dacă ar fi întîlnit ceva 
suspect în măsură a trezi nedumeriri sau între
bări. Ca urmare a acestor măsuri, m-am văzut în 
posesia unor elemente deloc neglijabile în cadrul 
anchetei pe care o conduceam. Un tractorist a des
coperit într-o zi o buoată de veşmînt cu nasturi 
de metal avînd inscripţii şterse, un altul a dat în 
marginea uriui ghiol de o buoată de scîndură ce 
provenea se pare dintr-o oîrmă străveche de barcă. 
Se scurseseră cîteva luni şi în afara acestor obiecte 
nu s-a mai descoperit altceva. 

Sosise toamna. Se porniră vînturile şi ploile, 
terenul devenise moale, mlăştinos. Din ramuri erau 
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smulse ultimele frunze, stufărişurile prinseseră o 
culoare galben-aurie, cîrduri imense de păsări se 
pregăteau de plecare. Tractoarele aşteptau pe 
rampe campania, în ateliere se executau ultimele 
reparaţii mărunte ... 

Coloanele de recoltare îşi schimbaseră de nenu
mărate ori locul, îndreptîndu-se cu precădere către 
sud. Iarna era deosebit de aspră, prielnică deci unei 
intense activităţi. Pămîntul îngheţat, mlaştinile aco
periite cu un strat gros de gheaţă înlesneau accesul 
tractoarelor. Se muncea susţinut, zi şi noapte, 
pentru a se profita de vremea aceasta atît de favo
rabilă. 

Nopţile, oind nu viscolea, priveliştea era de 
basm. Sub razele lunii, omătul sclipea orbitor, 
lacurile aveau luciri sticloase, pădurile păreau pie
trificate, şi peste întinderile pustii se înstăpînea o 
vrajă deplină. Arbori singuratki se profilau încre
meniţi sub un cer de metal, mănunchiurile tres
tiilor înţepenite de ger scîrţîiau strident, ghiolu
rile păreau pline cu oţel inoandescent. .. 

Inaintam cu recoltatorul peste canalul Sireasa, 
pregătindu-mă să intru într-un imens lan de stuf. 
Lăsasem mult în urmă depozitul şi remorcile, con
templam noaptea geroasă care-mi dezvăluia la fie· 
care pas fascinianrte privelişti. Stinsesem farurile, 
căci cunoşteam bine locul, pe care doream să-l 

văd aşa cum era. O lună mult înălţată pe cer îşi 

trimitea razele către gheaţa canalului, o străpun

gea parcă, luminîndu-i intens fundul. Lîngă mine, 
ajutorul meu se lăsase şi el furnt de frumuseţea 
priveliştii. 

La un moment dat, cînd mă pregăteam să încep 
recoltarea, privirile mi-au fost atrase de o lumină 
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tremurătoare. Ştiam bine că nimeni nu s-ar fi 
aventurat noaptea, pe o asemenea vreme, în aceste 
pustietăţi. Am apăsat pe accelerator şi m-am îndrep
tat, fără a mai ezita, către lumină, claxonînd puter
nic, aşa cum mă înţelesesem cu ceilalţi tractorişti. 

Chiar pe malul lacului Sireasa, dincolo de cîteva 
sălcii, am văzut ceva de neînchipuit şi totuşi tre
buind să existe potrivit presentimentelor mele. 
Am văzut ceva ce semăna a corabie, un crîmpei 
dintr-o străveche navă de lemn, o îngrămădire 

informă de scînduti şi bîrne. Am oprit maşina , am 
coborît iute şi am aprins lanterna de care nu mă 
despart niciodată. Am pornit către epavă, căci ea 
era fără îndoială. In spate ,auzeam răsuflarea aju
torului meu care venea precipitait după mine, 
ţinînd într-o mînă un levier. Am dat amîndoi năvală 
printr-o deschizătură ce părea să fie uşă şi ne-am 
oprit înaintea unui spectacol puţin obişnuit. 

In faţa noastră, într-o încăpere ce semăna a 
cabină de vas, pe nişte rogojini ferfeniţite, se aflau 
cîteva forme ce sugerau vag trupurile omeneşti. 

Ne aflam mai bine zis înaintea unor veşminte 

foarte uzate care conţineau ceva care se mişca. 

Ne-am apropiat cu prudenţă şi am rămas uluiţi. 

Trupurile acelea sau ceea ce mai rămăsese din ele 
se micşoraseră într-<atîta încît deveniseră un soi 
de păpuşi. Capetele erau de mărimea unui ou, mîi
nile şi picioarele păreau să fi fost ale unor copii. 
Zbîrcituri intense se suprapuneau, acoperind nişte 

chipuri nedesluşite , învăluite parcă de păienjeni

şuri. După un răstimp, formele acelea s-au topit 
parcă , dispărînd ca o pulbere în veşmintele deve
ni te brusc prea largi. Asistasem la ultimele clipe 
ale supravieţuitorilor de pe nava „Crucea Sudului". 
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Ne-am rotit privirile şi am văzut în jurul nostru 
cîteva relicve ale navigaţiei de odinioară : crîm
peie zdrenţuite de hărţi , ceva ce semăna cu un 
r egistru de bord, o lunetă, toate îngrămădite pe o 
masă grosolană avînd lîngă ea nişte scaune scunde, 
cioplite din lemn de salcie. De nişte cuie bătute 

într-un per ete a tîrnau patru mantale care, a tinse 
în treacăt, s-au destrămat în fîşii. Intr-un colţ am 
Yăzut un obiect, un fel de vas metalic acoperit cu 
capac. Mi-am amintit de preţioasa încărcătură a 
corăbiei, denumită convenţional „Venus", şi m-am 
apropiat. Am ridicat capacul, am privit în interior. 
Nu conţinea mai nimic în afara unui strat de praf 
cenuşiu. „ 

Clax oanele mele au adunat tractoriştii care au 
dat năvală în încăpere. Am rămas cu toţii multă 

vreme tăcuţi. 
Uneori, în nopţile geroase, cînd înaintez cu 

recoltorul peste lacurile de sticlă, cînd străbat pă
duri pietrificate şi canale de diamant, îmi amintesc 
de domnul Scarlat şi de arhiva lui străveche din 
care izbutea să extragă poveşti nu întotdeauna min
cinoase. 



POARTA 

În urma unui accident suferit pe şantier, me
dicii mi-au impus un îndelungat concediu medical, 
recomandîndu-mi în acelaşi timp să călătoresc, să 

mă odihnesc, să duc un trni cit 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, tot ce ar fi fost în măsură să mă tulbure 
lăuntric. 

Lipsit de ocupaţie, m...,am simţiit prima dată 

stingher, de prisos. Mi-am propus, în ciuda dorin
ţelor mele, să respect prescripţiile medicale spe
rînd într-o însănătoşire mai grabnică dedt o pre
vedeau medicii. !mi petreceam timpul cu plimbări, 
lecturi, pescuit, deşi aceste îndeletniciri, plăcute 

altora, nu-mi ofereau totuşi ·satisfacţiile aşteptate. 

Am călătorit prin ţară, zăbovind prin felurite sana
torii sau staţiuni de odihnă, m-am căţărat pe cres
tele munţilor, am pătruns în 1a;dîncurile pădurilor, 

am legat amiciţii efemere ou nenumăraţi turişti, 

am depus toate sforţările spre a-mi odihni mintea 
grav afectată în urma traumatismului cranian 9 

cărui victimă fusesem. Apoi m-am înapoiat la Su-
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lina şi m~am dăruit din nou lecturilor, reluînd în 
acelaşi timp plimbările solitare prin bălţile din îm
prejurimi. In casa proprietarului am descoperit o bi
bliotecă veche, alcătuită din tomuri ferfeniţite, cu 
care mi~am umplut timpul. De la cinematograf şi 

Casa de Cultură eram aproape nelipsit. Mai tre
ceam uneori pe la restaurant, întîlneam acolo cîteva 
cunoştinţe, întreţineam cu ele conversaţii pe teme 
banale. Ajunsesem un fel de pierde-vară, şi con
vingerea că am devenit netrebuincios cuiva se 
întărea, înveninîndu-mă. Păream un om 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 
uneori regrete, deşi în mine creştea cîteodată 

dorinţa crîncenă de a-mi relua lucrul, începusem să 
mă obişnuiesc cu inactivitatea, cu un mod de trai 
desfăşurat în temeiul unor etape ce se preschimba
seră în adevărate tipiouri. Aveam ore anumite 
hărăzite vizitării prietenilor, cu care susţineam tai
fasuri ce ajunseseră stereotipe, ceasuri fixe cînd 
intram în bodegi şi cînd ascultam palaHele marina
rilor sau ale pescarilor, momente dinainte stabilite 
cînd mă plimbam pe chei ori cînd îmi îndreptam 
paşii către plajă, acolo unde pustietatea locului nu 
făcea altceva decît să-mi accentueze melancolia. 

Toamna alungase turiştii, şi ţărmul mării, în 
lumina blîndă a soarelui, se întindea trist, dezo
lant. De o parte se desluşea digul de piatră care 
ocrotea fluviul, de alta se vedea întinderea moho
rîtă , năpădită de arbuşti piperniciţi şi de păpuri
şuri, a unei lande nesfîrşite. Un şir de stîlpi tele
grafici se prelungeau, pierzindu-se în zare. In 
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văzduhul limpede se roteau necontenit cîrduri de 
ciori. In imediata mea apropiere - un şir de vestiare 
goale, prin care acum şuiera briza sosită dinspre 
larg. O gheretă care slujise în timpul verii vînzării 
dulciurilor şi răcoritoarelor îşi expunea ferestrele 
întunecate. Un robinet al duşurilor, neîndeajuns de 
închis, lăsa să picure stropi de apă ce cădeau ritmic 
pe o platformă de beton. Şi toate acestea, landa 
necuprinsă, plaja abandonată, orizontul mării, îmi 
strecurau în suflet un simţămînt apăsător, greu de 
îndurat. 

Porneam uneori, pe înserate, printre arbuşti, la 
întîmplare. Intîlneam mai departe, ca de obicei, 
bălţi de apă, smocuri de stufă·riş, mărăcini. Peste 
împrejurimi domnea o linişte adîncă, şi valurile 
care izbeau ţărmul se auzeau din ce în ce mai 
stins. Ajungeam la nişte cazemate risipite în mij
locul măruntelor dune de nisip, acoperite de 
muşchi, cenuşii, deteriorate de vreme. Mai departe, 
bălţile prindeau să--şi întindă deplina stăpînire, 

nişte bălţi întunecate, în care se oglindea cerul de 
o nuanţă violetă. Inserarea aducea apoi cu sine o 
notă sumbră. Briza se înteţea, îndoind ierburile, 
dinspre dig răzbăteau mugetele sirenelor ; frigul şi 

umezeala sporeau parcă. Mă înapoiam în cele din 
urmă· către oraş, rostogolind prin minte gînduri 
înfiorate cînd treceam pe lingă plaja părăsită, neos
pitalieră. 

Voi fi fost, în cursul peregrinărilor mele, prin 
preajma Sulinei, martorul unor întîmplări aparent 
neînsemnate, dar care mi-au incitat închipuirea 
împotriva recomandărilor date de către medici. 
M-am înrtîlnit bunăoară într-o după-amiază noroasă 
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cu un individ necunoscut, care m-a privit bănuitor, 
dispărînd apoi în tufişurile înalte din jurul forti
ficaţiilor. Altă dată am auzit sosind dinspre ves·
tiare o melodie ce părea că vine de la un aparat 
de radio portativ. Cînd m-am apropiat şi am pri
vit în interiorul vestiarelor, am constatat că nu ern 
nimeni. Intr-o altă zi, tot plimbîndu-mă fără ţintă 
pe ţărmul mării, mi s-a părut că zăresc spre digul 
cel mare o formă neagră, nedefinită, ce înainta către 
mine, dar care a pierit pe neaşteptate. 

Nu sînt temător din fire, nu mă las impresionat 
de unele aspecte aşa-zis misterioase, nu m-au 
înspăimîntat decît primejdiile adevărate, reale. 
Istoriile cu fantome şi stafii, superstiţiile, poveş

tile de groază nu au efect asupra mea, nu-mi clin
tesc echilibrul lăuntric. Şi apoi, dacă ţinem seama 
de maladia mea nervoasă, faptele dobîndeau o 
explicaţie, deveneau raţionale, căci ceea ce „ vedeam'· 
putea fi tot atît de bine rodul fanteziei, nicidecum 
o realitate certă ce ar fi că2Jut sub raza simţurilor. 
Pesemne că nu mă vindecasem îndeajuns, sensibi
litatea mea continua să fie deosebit de ascuţită , 

bolnăvicioasă. 

Uneori seara, în cite o bodegă, mă desfătam cu 
istorisirile pescarilor bătrîni povestind întîmplări 

neverosimile despre apariţii ale unor făpturi ne
pămîntene tocmai pe locurile acestea. Povestitorii 
ocazionali se dovedeau ingenioşi în scornelile lor. 
Afirmau că sub apele mării, în imediata apropiere a 
ţărmului, s-ar afla ceva tainic, înfricoşător, impo
sibil de zugrăvit în cuvinte, ceva care şi-ar mani
festa prezenţa prin zgomote surde, înăbuşite, prin
tr-un clocot al apelor. De aici răzbăteau cîteodată 
glasuri ori se iscau vîrteje de aer în stare să ridice 
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ambarcaţiile în văzduh şi să le poarte la mari înăl
ţimi, zdrobindu-le apoi de stînci. 

Ascultam aceste palavre şi zîmbeam cu îngădu
inţă, uitînd pentru o clipă de necazurile mele. Tor
nade şi trombe marine nu se produceau în ţinutu
rile acestea, iar vîrtejurile de aer iscate din senin 
nu-şi găseau nici o explicaţie ştiinţifică. Cît despre 
glasurile sau ciudatele personaje care se iveau pe 
neaşteptate, despre hohotele de rîs ori despre me
lodiile auzite în noapte, nu făcea nici măcar să-mi 
dau osteneala pentru a le combate. Mă înflăcăram 
însă şi eu, recurgeam la explicaţii treptat mai com
plicate. mă înverşunam împotriva comesenilor mei 
care mă priveau cu expresii trădînd o încăpăţînată 
îndărătnicie. 

- Şi eu am văzut pe malul mării un individ c11 
pelerină şi pălărie neagră pe cap, dar asta nu m-a 
îndemnat să cred că m-am întîlnit cu o fantomă, 
le-am spus eu într-o seară. 

- L-ai văzut pe Arion, mă asigurase unul din
tre interlocutori, Arion nebunul. 

Despre acest Arion auzisem unele zvonuri fu
gare, nesigure. Era, fără îndoială, un vagabond, se 
spunea despre el că e ţicnit şi că ar locui pe un
deva, într-un oapăt îndepărtat al oraşului. Un in
divid inofensiv totuşi, unul dintre aceia care vie~ 

ţuiesc de obicei pe unde apucă îndeletnicindu-se cu 
ocupaţii sporadice, dînd cite o mînă de ajutor ori
cărui om dispus să le răsplătească strădania„. 

Toamna se apropia de sfîrşit, vînturile suflau cu 
furie crescîndă, smulgînd frunzele pomilor, îngră

mădind nori negri deasupra mării. In ciuda timpului 
neprielnic, îmi continuam plimbările solitare, paşii 

mei îndreptîndu-se mai ales către strandul părăsit 
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şi către împrejurimile lui. Intinderile acoperite cu 
păpurişuri deveniseră galben-cenuşii, ochiurile de 
apă prinseseră pojghiţe subţiri de gheaţă, marea se 
zbuciuma vînătă, năprasnică, năpustindu-şi talazu
rile înspumate către usoat. 

Emm mai stingher şi mai abătut ca oricînd, 
nu-mi aflam liniştea, mă simţeam din nou de prisos; 
socoteam că-s vktima unui destin nemilos, care mă 
silise să stau de pomană şi să mă plictisesc de 
moarte. Umblam de colo-colo pe nisipul umed şi 

trăiam simţămîntul ciudat al unei nedesluşite aştep
tări. Cercetam întreaga privelişte în amănunt, în
cercînd să descopăr cauzele neliniştii mele. Ochii 
mei întîlneau însă aspecte de mult cunoscute, nu 
găseam pe nicăieri pricini de îngrijorare sau de te
mere. E drept că la urechi îmi soseau cîteodată su
nete melodioase, ca pornite dintr-o orgă îndepăr

tată, dar faptul se datora poate firelor de telegraf 
care legau stîlpii înşiraţi de-a curmezişul landei 
sau cine ştie cărui curent de aer strecurat printre 
pereţii de scîndură ai vestiarelor. 

M-am dus din nou la doctor, care mi-a spus că 
durata concediului meu se va prelungi. Vestea 
aceasta mă aruncă într-o adevărată deznădejde. Mă 
consideram şi mai urgisit nedescoperindu-mi o aple
care anume, o pasiune, o slăbiciune cît de măruntă. 
Devenisem astfel şi mai nervos, îmi sărea ţandăra 
din nimica toată, discuţiile de prin bodegi mă sco
teau pur şi simplu din fire prin nerozia lor. Nici 
băutura nu-mi mai era prielnică, fiindcă un singur 
păhărel de coniac îmi pricinuia mari dureri de cap, 
îmi răvăşea organismul, mă făcea neom a doua zi. 
Hotărît lucru, eram crnit anapoda şi numai munca 
trebuia să mă însănătoşească cu adevărat. Continuam 
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totuşi să citesc cărţi, luate din străvechea bibliotecă 
a proprietarului meu, domnul Vanghele. 

Era un om tăcut şi retras acest domn Vanghele. 
Incă de la prima noastră întrevedere, atunci cînd îi 
cerusem camera cu chirie, remarcasem la el aceste 
însuşiri. Zăbovea mai tot timpul în dormitorul lui 
de la capătul opus apartamentului. Il vedeam zilnic 
cum coboară treptele scării de lemn ţinîndu-se de 
balustradă, în mînă cu sticla de lapte. !mi răspun
dea scurt la salut şi-mi întor·cea repede spatele, do
rind parcă să evite orice. discuţie. Trupul său slă

bănog, împuţinat de vîrstă, înveşmîntat în straiele 
acelea uzate, expresia posacă a chipului său îl fă
ceau de-a dreptul nesuferit. Avea o fire total ne
sociabilă, nu întreţinea relaţii cu vecinii, nu legase, 
după cum se părea, nici o prietenie, schimba cîteva 
vorbe cu cite o cunoştinţă atunci cînd intra într-o 
bodegă spre a-şi sorbi obişnuitul pahar cu vin. Am 
auzit despre el că ar fi fost cindlva slujbaş al unei 
companii comerciale, un fel de reprezentant al unei 
firme occidentale, că din pricini necunoscute se na
turalizase, aşteptînd să-şi sfîrşească zilele în Sulina ... 
Mi-a pus la dispoziţie biblioteca mai mult indi
cind-o cu arătătorul decît vorbindu-mi. S-a gîndit 
pesemne că ar fi fost neomenos să~mi interzică ac
cesul la nişte cărţi care zăceau în rafturile putre
găi te în hol. Dar în aceste rafturi nu am găsit deci: 
o maculatură mizerabilă, cărţi ferfeniţite , roase de 
şoareci, mînoate de insecte, cu scoarţele rupte şi 

filele îngălbenite, în parte ilizibile. Abundau roma
nele, almanahurile, însemnările de călătorie, lucră

rile de popularizare demult anacronice, o pestriţă 

şi nevaloroasă recuzită a secolului trecut. In acest 
maldăr de hîrţoage care umpleau pînă la refuz e1Ja-
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jerele schilave, n-am găsit nimic vrednic de atenţie, 
afară doar de izul stătut şi deprimant al unor vre
muri de mult apuse. Am dat peste reviste ilustrate 
şi magazine, am răsfoit fascicole cu istorisiri amo
roase, broşuri privind culturile de zarzavaturi, căr
ţulii conţinînd îndemnuri morale sau recomandări 
cosmetice. Şi toate ace.stea mi-au ooupat o bună bu
cată de vreme ... 

Tăcut şi mereu izolat, domnul Vanghele n-a vor
bit cu mine mai deloc în cursul celor şase luni de 
oînd îi închiria.sem camera. Raporturile noastre erau 
politicoase, ne salutam zilnic atunci cînd ne întîl
neam în holul imens şi umed, îi înmînam chiria la 
fiecare sfîrşit de lună şi cam atît ... 

Intr-o zi mi-,a venit în vizită un fost coleg de 
şcoală de oare mă legase cîndva o strînsă amiciţie. 
Sosise ca delegat al întreprinderii sale. A zăbovit 

cîteva zile în orăşel şi în răstimpul acesta aproape 
că n-<am închis ochii, nu mi-am cruţat puterile, pur
tîndu-1 pretutindeni, arătîndu-i cam tot ce se putea 
arăta unui străin. Am tăifăsuit pe întrecute, am 
scormonit amintiri, am băut zdravăn fără a mai ţine 
seama de intoleranţa mea pentru alcool, am trăit 

clipe de încîntare, de exaltare chiar. Dar această 

scurtă plăcere a luat sfîrşit cînd prietenul meu a 
trebuit să plece. 

Mi-am reluat umbletul prin orăşel şi prin împre
jurimile lui, am recăzut în vechea şi întunecata mea 
stare de spirit. Am hoinărit din nou cu barca prin 
bălţi, am început să mă abat din cînd în cînd pe la 
plajă şi să contemplu de acolo trista privelişte a 
mării. Din nou locul acesta mă atrăgea nefiresc, mă 
primea cu o familiaritate suspectă, îmi strecura în 
suflet puternica emoţie a unei aşteptări. 

112 



Intr-o după-amiază cînd aşezat pe o dună de 
nisip, priveam zarea, am auzit înapoia mea paşi. 

Intorcînd capul, am rămas surprins să-l văd în ime
diata mea apropiere pe individul cu pelerină şi pă-
lărie neagră care mă cerceta scrutător. I-am zîmbit 
spre a-l încuraja, mirat de înfăţişarea lui. In pri
mul rînd, paloarea obrazului său lunguieţ acoperit 
cu peri roşietici, pletele lungi care-i cădeau soioase 
pe umeri, ochii scufundaţi în orbite, toate oglin
deau o suferinţă îndelungată. Trăsăturile acestea îmi 
inspirară un simţămînt de milă şi de îngrijorare 
totodată. Apoi pelerina lui ponosită, pălăria cu bo
rurile ferfeniţite, cizmele distruse participau şi ele 
la închegarea unei fiinţe ca de pe altă lume. 

- Ce cauţi aici? mă întrebă el cu un glas stins, 
dar parcă încăpăţiînat şi duşmănos. 

- Mă plimb, i-am răspuns cu blîndeţe, zîmbin
du-i din nou, în speranţa că-l voi îndupleca să-şi 

părăsească ţinuta rigidă. 

- Să-ţi cauţi alte locuri de pierdut timpul, îmi 
spuse el poruncitor. Şi mai ales să te fereşti de 
cazemate, fiindcă ele îmi aparţin ... Te-am prevenit! 

Şi plecă, îndreptîndu-"se către bălăriile înalte ca
re-l sorbiră parcă. 

Arion, căci el era, fără îndoială, îmi vorbise ca 
un stăpîn, îmi adresase parcă un ordin. Asprimea cu 
care fusese rostit acest ordin, privirile arzătoare, 

gesturile repezite, nerăbdătoare, aparţineau unui 
nebun. Urmărea, după spusa localnicilor, să desco
pere o comoară şi-i era pesemne teamă să nu i-o ia 
cineva înainte. Era însă posibil să mă fi avertizat 
dintr-un simţămînt de omenie asupra unei primejdii 
pe care nu o bănuiam. Pe de altă parte era cu pu
tinţă să mă fi înfruntat fără nici un motiv, de dra-
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gul certei... Dar tocmai interdicţia de a vizita ca
zematele îmi stîrnise în suflet o curiozitate neîn
frînată. 

Cazematele acelea, rămase din timpul războiului, 
îmi atrăseseră de mai multe ori atenţia. Erau, la 
urma urmei, doar nişte jalnice fortificaţii, nişte cu
buri din beton, cu uşi scunde şi ferăstruici strîmte. 
Imi aruncasem cîndva oohii în interiorul lor fără a 
da de ceva interesant, în afara grămezilor de moloz, 
a paielor, a unor jurnale mototolite şi a unor urme 
de foc. De jur-împrejurul lor se vedea pămîntul 
Făsoolit, arbuşti scheleti:ci, mai departe se întindea 
un teren mocirlos şi cam atît. Pereţii acestor ne
foricite rămăşiţe ale războiului începuseră să crape 
şi să se sfarme, inscripţiile erau şterse, de nedesci
frat. 

Nu aveam de ce să mă simt insultat de Arian şi 
nici nu trebuia să mă pună pe gînduri scurta discu
ţie avută cu el. Toată lumea îl privea ca pe un ţic
nit, iar pentru mine care aveam nevoie de odihnă, 
nu era nimerit să pun la inimă o întîmplare atît de 
banală. Şi totuşi, împotriva hotărîrii mele de a nu 
acorda însemnătate incidentului, am petrecut o 
noapte de nesomn, m-am zvîrcolit în aşternut gîn
dindu-mă necontenit la vagabondul care-mi interzi
sese să pătrund în pretinsul lui domeniu. 

Căznindu-mă să adorm, am fost surprins de nişte 
zgomote care veneau din odaia proprietarului meu. 
Am tras cu urechea un răstimp şi mirarea mea a 
crescut atunci cînd am constatat că domnul Vanghele 
se agită într-un mod neobişnuit. Ii auzeam paşii 

tîrşîiţi, tusea înecăcioasă şi chiar răsuflarea greoaie, 
şuierătoare, aducînd a horcăit . Aceste zgomote s-au 
repetat şi în nopţile următoare, au devenit treptat 
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mai nesuferite, împiedioîndu-mă să citesc, după obi
ceiul meu, în lungile nopţi de insomnie. Faptul că 
cineva suferea înapoia unui perete despărţitor nu 
mă lăsa indiferent. Mă gîndeam la acest domn Van
ghele, la singurătatea lui care trebuia să fi fost 
apăsătoare. Mă hotăram să intervin ca să-i dau 
o mînă de ajutor, să-i vorbesc măcar, dar mă răz
gîndeam imediat, amintindu-mi de răceala cu care 
mă întîmpina de fiecare dată, de saluturile distante 
şi parcă dispreţuitoare ce mi le adresa. Zgomotele 
s-au înmulţit însă peste măsură într-o noapte, de
venind alarmante, aşa că m-am decis să-i bat în 
uşă. 

Astăzi , după atîta amar de vreme, impresiile 
mele de atunci s-au păstrat intacte. In ciuda timpu
lui scurs, a vîrstei mele înaintate, sînt în stare să 
reproduc întocmai fiecare detaliu al acelor amintiri 
îndepărtate. Şi totuşi nu o dată am fost înclinat să 
cred că am trăit momente de rătăcire sau de deze
chilibru, că totul s-ar fi desfăşurat într-un vis, că 
maladia mea nervoasă se făcuse poate vinovată, în
demnîndu-mă să interpretez deformat realitatea. 

L-am găsit pe domnul Vanghele plimbîndu-se 
agitat prin odaie. Pătrundeam pentru prima dată 

acolo şi am rămas descumpănit înaintea nenumăra
telor hîrburi de mobilier care se îngrămădeau în 
dezordine pretutindeni. Am văzut o mulţime de 
lucruri străvechi, putrede, găunoase, oare aparţinu
seră altei lumi şi care alcătuiseră cîndva universul 
cărţilor din rafturi, ambianţa obişnuită a existenţei : 
dulapuri cu uşi preţios sculptate, un şifonier cu 
oglinzi ovale, un pat cu baldachin şi picioare în 
formă de leu. Pe o comodă schiloadă se vedea un 
sfeşnic, cahlele minuţios modelate ale sobei erau 
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distruse, deasupra mesei cobora o lampă agăţată în 
lanţuri, cu abajurul de mătase sfîşiat şi cristalele 
ciobite. 

Domnul Vanghele m-a poftit să mă aşez pe o 
canapea ripsată, cu înveli>toarea destrămată. Calm, 
pe deplin stăpîn pe sine, mi-a spus că-şi aşteaptă 

sfîrşitul. In glasul lui nu se desluşea spaima, nici 
măcar îngr.ijoriarea. Şi cum se sprijinea cu spatele 
de sobă, se uita undeva, pe deasupra mea, lăsînd 
impresia că ar participa la o converS'aţie oarecare, 
lipsită de prea mare însemnătate. Curînd mi-am dat 
seama însă că e neobişnuit de palid, că tenul lui 
zbîrcit căpătase nuanţe verzui. I se accentuaseră 

cearcănele de sub ochi şi bărbia îi tremura imper
ceptibil. 

- Am aşteptat prea mult, spuse el aţintind 

asupra mea ochii lui reci, inexpresivi. Am fost poate 
indus în eroare de falsele aparenţe care abundă la 
tot pasul, am fost orbit poate de propriile mele as
piraţii. De aproape treizeci de ani vieţuiesc aici în 
singurătate, număr clipele, ceasurile, zilele, aceste 
int~rvale de timp ridicole faţă de veşnicia în care 
ne aflăm suspendaţi. Nu mai pot să rezist, simt că 
m-au părăsit puterile, că din mine se scurge ultima 
picătură de vlagă. 

Suna cam melodramatic şi oarecum fals destăi

nuirea aceasta. n vedeam încă în putere, deşi mult 
schimbat la faţă. 

- Dar ce aţi aşteptat ? am întrebat eu pentru 
a împlini întrucîtva discuţia. 

- Marinarul! Marinarul ace1a tînăr, frumos, 
care mi-a făgăduit că se va reîntoarce spre a-mi 
arăta calea ... 
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O istorie vagă circula într~adevăr prin oraş în 
legătură cu un marinar care chipurile ar fi poposit 
cîndva aici, făcîndu-se cunoscut prin chefurile lui 
straşnice, dar şi prin incredibilele sale afirmaţii pri
vind un anume loc pe care-l tot căuta, un loc ce 
părea să reprezinte frontiera dintre material şi ima
terial, un fel de zonă intermediară către o altă 

lume. Istoria aceasta am ascultat-o cu viu interes 
din gura unui profesor bătrîn care-şi depăna uneori 
aducerile aminte în fiaţa mea. Acum o auzeam din 
nou, dar mai amănunţită, prezentată cu înflăcăra
re, cu credinţa de nezdruncinat a omului care '.> 

adoptase ca pe un adevăr suprem, ca pe o ţintă a 
vieţii sale. 

- Nimeni n-a dat atenţie spuselor acestui tînăr, 
zise domnul Vanghele, toţi s-au amuzat pe seama 
lui... Eu, numai eu, oare l-am găzduit aici, l-am 
socotit un om ieşit din comun, un adevărat om al 
cunoaşterii totale, o fiinţă pe drept cuvînt extraordi
nară ... 

Mi-a fost dat să ascult prezentarea unor fapte de 
necrezut, ceva în genul naivelor povestiri de groază 
din alte vremuri. Domnul Vianghele mi-a descris de
taHat făptura acelui marinar care s-a ivit în viaţa 
lui cam prin anul 1934, convertindu-l la o credinţă 
ciudată, insuflîndu-i nişte idei abernnte. In scurta 
şedere a misteriosului personaj în Sulina, domnul 
Vanghele a dobîndit convingerea cum că există pe 
undeva un loc denumit Poarta Universului, un loc 
în care s-ar anula toate condiţionările categoriale 
ce caracterizează cugetul, un loc de absorbţie a spa
ţiului şi a timpului ... 

Er-a stînjenitor să remarci cum mintea unui om 
poate să se îndepărteze de la făgaşurile fireşti şi 
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să bată cîmpii. Domnul Vanghele părăsise ţinuta lui 
distantă şi dispreţuitoare , se însufleţise, arăta ca un 
copil care-şi dorise dintotdeauna lucruri imposibil 
de dobîndit. 

L-am părăsi,t în zori cu simţămîntul că s.e scrin
tise de-a binelea, şi moartea lui , intervenită la scurt 
timp după aceea, nu m-a surprins. Era într-adevăr 
foarte vîrstnic, număra optzeci de ani şi singurătatea 
îi risipise pesemne dreapta judecată. A urmat în
mormîntarea organizată de municipalitate, au luat 
parte la ceremonie cîţiva vecini, apoi totul a re
intrat în normal. 

Suportam din ce în ce mai greu inactivitatea. 
Sosise iarna, care mă silea să rămîn zile întregi 
acasă. !mi părăseam uneori bîrlogul, intram în sala 
cinematogrnfului, mă plimbam pe străzile puţine şi 

strîmte, mă abăteam pe la restaurant unde mă aş
teptau aceleaşi taifasuri indiferente cu cine se ni
merea. Lipsit de evenimente, traiul meu se scurgea 
monoton, credeam uneori că mă aflu într-o captivi
tate că făuream planuri vagi de plecare din acest 
orăşel de care nu mă mai lega nimic. 

Mă luptam, ca de obicei, cu insomniile mele, aş
teptam zadarnic somnul sau zorile care să pună ca
păt gîndurilor care-mi torturau mintea. Intr-o 
noapte, tocmai îmi aprinsesem o ţigară şi stăteam 

în capul oaselor blestemîndu-mi boala, cînd zgomo
tul unor paşi deveni evident. Mi-am încordat toate 
simţurile, încercînd să mă conving că ceea ce auzeam 
se datora vîntului care bătea în rafale. Cineva cio
cănea totuşi în uşa odăii fostului meu proprietar. 
Se auziră apoi scîrţîind prelung nişte balamale. M-a 
cuprins o uşoară nelinişte, şi punîndu-mi pe umeri 
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un ha1at, am străbătut iute holul şi am intrat brusc 
în încăperea cu pricina. 

- A murit, era de aşteptat, m-a întîmpinat un 
glas rostit de un tînăr înalt, zvelt, care se aşezase 
pe un soaun şi oare, la lumina becului, nu arăta să 
fi avut mai mult de douăzeci de ani. 

Avea trăsături delicate, chiar frumoase, un păr 
blond i se revărsa abundent pe umeri. 

- Păoat, reluă el. Aveam un mesaj. Dar aşa se 
întîmplă de fiecare dată cînd mesajul e important 
- nu soseşte la timp. 

Indicase cu degetul un plic aşezat pe masă. Se 
ridică apoi, făcu cîţiva paşi, cercetă critic interiorul, 
se îndreptă spre uşă dorind să se retragă. 

- Cine eşti? am strigat eu tăindu-i oalea. 
- Uşurel, amice ! mi-.a zîmbit el, dîndu-mă deo-

parte. Il caut doar pe domnul Vanghele, deşi pre
simţisem că a murit. Dacă domnul Vanghele nu mai 
există, nici prezenţa mea nu-şi are rostul aid. Fii 
bun şi Lasă-mă să trec ! 

Işi aduse însă aminte de plic şi se răsuci brusc 
pe călcîie apropiindu-se de masă. Scoase apoi din
tr-un buzunar al bluzei un chibrit, scăpără un băţ 
şi 1aprinzînd plicul la un colţ, îl aruncă în sobă. Trecu 
pe dina intea mea, îmi rîse în faţă, ieşi nepăsător şi 
coborî încet pe treptele scării. M-<am năpustit asupra 
sobei şi am izbutit să salvez aproape în întregime 
scrisoarea. Cu excepţia unor părţi carbonizate, textul 
rămăsese oarecum neatins. 

Am tradus astfel textul unei scrisori întocmită 
în limba engleză, izbutind să-i cuprind întreg înţe
lesul. Nu mi-am cruţat puterile pentru a reconstitui 
şi părţile distruse de flăcări : 
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„Iubite prietene, glăsuia epistola, n-am reuşit să 
vin la întîlnire, alte treburi urgente m-au reţinut. 
Ştiu că m-ai aşteptat şi că te-iai îndoit chiar de 
existenţa mea. Mai bănuiesc că din pricina discu
ţiei noastre ţi-ai schimbat modul de viaţă, ai de
venit poate un om retras, renunţînd la căsătorie. 

Aşa se întîmplă cu aceia care mă aşteaptă devin alţi 
oameni, capătă alte deprinderi, ducînd o viaţă lipsită 
de bucurii, hrănindu-se cu mari speranţe şi pierzînd 
din vedere nevoile imediate ale traiului... Poarta 
Universului există, te asigur, şi întrevederea noastră 
a fost un fapt real în seara aceea de iulie a anului 
1934. Sînt mîhnit că ţi-ai creat iluzii şi că m-ai 
aşteptat fără a întreprinde o cercetare în împreju
rimile oraşului. După măsurătorile şi calculele mele, 
potrivit unor tradiţii moştenite de la strămoşii mei, 
în temeiul studiilor aprofundate şi al investigaţiilor 
pe care le-am tot întreprins, Poarta cea mare se 
află chiar în apropierea dumitale. Ţi-am zugrăvit 
doar detaliat semnele după care poate fi recunos
cută, precum şi simţămîntul pe care-l încerci atund 
cînd te apropii de ea. Intrarea în nefiinţă nu este 
totuşi un fapt oarecare, prudenţa este absolut tre
buincioasă într-o asemenea iniţiativă . Ţi-aş îndDuma 
paşii către ţărmul mării, acolo unde există o landă, 
dar mi-e teamă să nu greşesc. Mi-ar părea nespus 
de rău dacă scrisoarea mea n-ar ajunge la tine„. 
V.oi veni negreşit, dar peste încă alţi treizeci de 
ani. Al dumitale, Johnson". 

Am rămas să frămînt multă vreme acest text 
bizar şi pînă la urmă m-am pomenit captivat la 
culme de întreaga istorie. Nu-mi găseam astîmpă
rul, trăiam o iluminare lăuntrică, mă aflam parcă 
în ajunul unei capitale descoperiri. Incercam din 
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răsputeri să mă stăpînesc, să pun frîu închipuirii 
mele oare se dezlănţuise plăsmuind imagini neve
rosimile. Şi pe măsură ce mă zvîrcoleam în mine 
încercînd bucurii neaşteptate , străbătut de speranţe, 
îmi dădeam seama că sînt în primejdie de a înne
buni de-a binelea. 

Odată cu revărsatul zorilor tensiunea mea su
fletească descrescu lăsînd locul amărăciunii. Lucidi
tatea, dreapta judecată îmi dictau să privesc întîm
plările ca pe nişte fapte obişnuite, iar şubreda mea 
sănătate psihică mă obliga să mă feresc de supra
solicitări nervoase, să evit emoţiile puternice. In
crezîndu-mă în 1spusele domnului Vanghele şi în 
conţinutul epistolei, riscam să sufăr un şoc de pe 
urma căruia nu mi-aş mai fi revenit niciodată. Tre
buia să îndepărtez din preocupările mele aceste 
chestiuni chiar dacă atitudinea mea se dovedea în
trucîtva laşă. Aşteptam doar să plec definitiv din 
Sulina şi se impunea să mă cruţ pentru ultima oară. 

A doua zi se dezlănţuise o furtună care alungase 
trecătorii de pe străzi. Fluviul se zbuciuma cumplit, 
năpădind la răstimpuri cheiurile, copacii îşi îndoiau 
trunchiurile şi ramurile, ambarcaţiile săltau nebu
neşte , smucindu-se din parîme. N-am ţinut seama 
de vreme şi m-am îndreptat către mare, ştiind că 

nu o voi revedea miul·t timp. Am înfruntat anevoie 
năprasnicul vînt care sufla peste landă măturînd 
totul în cale. Marea se preschimbase într-o fiară fu
rioasă, aruncîndu-şi talazurile peste ţărm laolaltă cu 
o mulţime de plante scoase din adîncurile ei hrăpă
reţe. Cerul părea că se unise cu ea întru nimicirea 
uscatului. Vîrtejuri de nisip se ridicau purtate de 
vijelie, lovindu-mi usturător obrajii. Inaintam înco-
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voiat, depăşisem strandul şi mă apropiam de caze
mate, cînd înainte îmi apăru ca din pămînt Arion. 

Mă opri să mai fac vreun pas şi mă privi crunt, 
cu ură. Mă apucase de reverele paltonului şi mă 

zgîlţîia puternic : 
- Pleacă ! răcni el schimonosit la faţă. Pleacă 

sau te ucid ! N-ai ce căuta aici, nu eşti vrednic ... 
Acum, după atîţia ani scurşi de atunci, clipele 

petrecute la Sulina încă poartă în ele un farmec 
tulburător. 



CREPUSCUL 

Existenţa oraşului Confinium este menţionată 
pentru prima dată în „Cronica Magna" şi anume în 
cartea a IX-a, tomul IV, p. 120-135, apărută la 
Florenţa în 1631. Alte consemnări privind această 
aşe:uare situată undeva la Gurile Dunării au fost 
descoperite ulterior în cîteva biblioteci. Se port cita 
bunăoară ca documente vrednice de încredere : „Me
moriile" lui Augustino Rucci şi ale lui Rommaseo 
Colonna, editate împreună la Basel, în 1670, „His
toria Celtorum" a lui Sir Edward Forbes, Londra , 
1681, „Călătoria prin lume" a lui Ioan de Sevilla, 
Madrid, 1689 ş.a. 

Nenumăraţi navigatori şi neguţători şi-au adus 
mai tîrziu contribuţia la cunoaşterea oraşului, în
semnările lor constituind mărturii neîndoielnice, con
vingătoare. Se pot menţiona astfel : „Comentariile" 
genovezului Giangiacomo Costa, bărbat cutezător, 

care a urmărit să înfiinţeze în Delta Dunării un mic 
port, „Armonicele" lui Hans Petrus, misionar ca
tolic ale cărui eşecuri sînt cunoscute, „Oglinda Ma
gică" a lui Rudolf Ganzermliler, călător din secolul 
al XVI-lea, care ar fi zăbovit un răstimp chiar în 
ţinutul acesta. 
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Insemnările, notele de călătorie, jurnalele şi căr
ţile tuturor celor menţionaţi cuprind descrieri mai 
mult sau mai puţin exacte ale oraşului. Neconcor
danţele şi inadvertenţele abundă. Relatările unora 
intră într-o flagrantă contradicţie cu ale altora 
şi o cercetare atentă a fiecărui material documen
tar stîrneşte nedumerirea. Insăşi poziţia geografică 

a oraşului rămîne controversată, întrucît ea e si
tuată cînd pe braţul Chilia, cînd pe braţul Sulina, 
cînd, în sfîrşi t, în dreptul insulei Sacalin. Şi dacă 

mai adăugăm la toate acestea faptul că pe hărţile 
nautice ale vremii, în portulane, Confinirum nu este 
nicăieri consemnat, încurcătum devine, fireşte, şi 

mai mare. 
Cel mai atent şi mai osîrdnic cercetător al ora

şului se dovedeşte a fi totuşi genovezul Giangia
como Costa care, după propriile lui mărturii, ar fi 
străbătut de nenumărate ori Delta Dunării. Notele 
de călătorie pe oare ni le-a lăsat, tipărite în 1792 
la Frankfurt pe Main, . par să pornească de la o 
bază reală, autorul pretinzînd că a vizitat personal 
locurile descrise. Relatările lui, de9i parţial lacunare, 
împestriţate de aforisme şi recomandări morale, deţin 
totuşi o exactitate mulţumitoare faţă de ale altor 
pretinşi observatori ai oraşului. 

Genovezul ar fi poposit în Confinium cam pe la 
mijlocul verii anului 1762, dată pe care trebuie să 
o luăm ca atare. Chiar din primul moment a fost 
izbit de ciudăţenia acestei aşezări cu totul necunos
cută, de vechimea şi pustiietaJtea ei deplină. Scrupu
los în descriere, mergînd uneori pînă la amănunte 
nesemnificative, el a întreprins împreună cu înso
ţitorii lui, marinari şi neguţători, o investigaţie sus
ţinută, nădăjduind, după cum susţine, să întemeieze 
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aici un viitor port pentru desfacerea mărfurilor sau 
măcar pentru popasul narvelor veneţiene. 

In „Historia Celtorum", Sir Edward Forbes sus
ţine că nu a vizitat aşezarea, mărginindu-se să o 
privească de la o apreciabilă distanţă. Navigînd 
pe apele Deltei cu iahtul său, nu a vrut să-şi strice 
plăcerea unei călătorii de agrement. Notele sale de 
drum cuprind totuşi o aproximativă descriere din 
care se desprinde un vag simţămînt de nelinişte faţă 
de nişte clădiri oare s-au ivit brusc dintre stufă

rişuri tulburîndu-1. Oum nu avea la dispoziţie in
formaţii ceflte asupro looului, şi-xi propus să revină 
aici cu primul prilej pentru a lămuri lucrurile. 

Augustino Rucci şi Rommaseo Colonna pretind 
că ar fi pătruns în oraş, dar afirmaţiile lor nu sînt 
vrednice de încredere. Primul pare să fi săvîrşit 

o confuzie, căci plasează oraşul lingă lacul Razelm ; 
al doilea susţine că ar fi comunicat aici cu nişte 

fiinţe f1abuloase, deşi era ştiut că oraşul nu mai avea 
demu1t locuitori. foan De Sevi11a, Hans Petrus şi 

Rudolf Ganzermiiler par să fi poposit într-adevăr 
în oraş, dar pentru scurtă vreme. Descrierile lor 
concoridă într-o oarecare măsură cu ale genovezului 
şi ale englezului, fără însă a se ridica la limpezimea 
şi exactitatea lor. 

Insemnările tuturor aoestor observatori pot fi, 
în ciuda unor mari nepotriviri , coroborate spre a se 
realiza o imagine unitară a aşezării. Insemnările se 
apropie totuşi unele de altele, pe alocuri realizînd 
o concordanţă desăvîrşită. O încercare de sinteză 

a tuturor consemnărilor se dovedeşte necesară, lă

sîndu-se evident de o parte mulţimea aberaţiilor, 

elementele strict fanteziste, presupusele neade
văruri. 
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La data descoperirii lui, Confinium era un oraş 
mort, I1ILl iav:ea îinoeputuri siau istorie, părea clădit 

acolo din vecie. Era situat cu cer·titudine între 
braţul Sulina şi braţul Sfîntul Gheorghe, cam pe 
lîngă lacul Puiuleţ, şi înfăţişarea lui trebuie să fi 
fost teribilă. Nu dispunea de nici un element arhi
tectonic care să-l asemuiască fie şi în treacăt cu o 
localitate obişnuită în vremea aceea. Cheiul, care 
asigurase cine ştie cînd accesul unor nave, se dete
riorase complet, acoperit de buruieni, cu treptele nă
ruite şi parapeţii sfărimaţi. Instalat pe o platformă 
de granit, oraşul propriu zis, alcătuit doar din clă
diri cilindrice, fără artere de circulaţie între ele, 
fără scuaruri sau pieţe, căzuse pradă devoratoarei 
vegetaţii a Deltei care înaintase pînă în inima lui. 
Clădirile nu aveau nici uşi, rnc1 ferestre, rîn
duindu-se exasperant de egale în şiruri strict para
lele. Lipseau edificiile de utilitate publică, mai ales 
cele administrative, care să dovedească că aici s-ar 
fi desfăşurat o viaţă socială oarecare... Iar stufăriile 
bălţilor, bălăriile şi mărăcinişurile năpădiseră îmbel
şugate p1atforma, o cuceriseră. Pînze de apă verzuie 
se întindeau la temeliile zidurilor, tufişuri crescu
seră pretutindeni adăpostind şerpi, crustacei, broaş
te. Cîte un arbore din care coborau liane groase 
dislocau pavajul. Pe deasupra, printre zidurile năru
ite, zburau păsări uriaşe, necunoscute, pîndind cu 
ochii lor încremeniţi eventualele victime ... 

Genovezul Giangi1aoomo Costa, petrecînd cîteva 
zile în locul acesta, s-a încumetat să viziteze cîteva 
din clădirile oare mai rămăseseră în picioare. S-a 
slujit de nişte scări improvizate, întrucît accesul 
se realiza prin părţile superioare ale ciudaţilor ci
lindri. A dait astfel de încăperi dispuse circular, în 
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jurul unei scări spiralate. Odăile aveau fiecare doar 
trei pereţi, erau mobilate simplu, cu piese din lemn 
demult putrezit, cu intrări strict circulare. Nu a 
găsit nicăieri veşminte, unelte sau instrumente do
mestioe, -înscrisuri. A dat doar de cîteva i!Ilele 
metalice şi de cîteva fîşii ce proveneau pare-se din 
pielea unor animale. In urma ceucetărilor sale, ge
novezul a tras concluzia pripită cum că oraşui ar 
fi fost pustiit de o epidemie deşi, după cum singur 
declara, nu descoperise pe nicăieri oseminte ome
neşti. 

In „Historia Celtorum", Sir Edward Forbes opi
nează că lipsa clădirilor administrative ar fi fost o 
dovadă a înaintatei evoluţii sociale atinsă de con
finieni. Sir Edward Forbes mai avansează şi o altă 
părere, la fel de ha:ziardată, potrivit :căreia fiecare 
locuinţă a oraşul111i ar fi 1aidăpostit doar oîte o singură 
familie ce ar fi vieţuit într-o deplină izolare, feno
menul avînd drept consecinţă încetarea oricărei ac
tivităţi cetăţeneşti. Confinienii ar fi atins astfel 
treapta supremei înţelepciuni, renunţînd la orice fră
mîntare şi pierind încetul cu încetul într-o agonie 
şi un marasm desăvîrşit. 

Augustino Rucci, în „Memoriile" sale, pretinde 
că ar fi înceroat să numere clădirile oraşului, con
statînd după o zi de eforturi susţinute, că operaţia 
este extrem de anevoioasă, dacă nu chiar imposi
bilă. Locuinţele, deşi rînduite în şiruri egale şi para
lele, se prelungeau totuşi în chip derutant, respectînd 
regulile unui urbanism surprinzător, cu neputinţă de 
înţeles. Încercările lui de a supune unei numărători 
exade c,asele aşezării dăduseră g~eş, căd cifra de 
cincisprezece mii este desigur exagerată . 
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Hans Petrus este de părere, ca şi Sir Edward 
Forbes, că locuitorii oraşului au trăit în comunităţi 
strict :fiamiliale, independente şi soJi.tJarie, :şi că per
petuarea acestora s-ar fi înfăptuit numai endogam. 
Degenernrea şi dispariţia oonfinienilor s-iar fi datorat 
tocmai unor căsătorii contractate între rude, unor in
cesturi ridicate la rang de regulă, practică ce a con
dus treptat la devitalizarea şi pieirea tuturor locu
itorilor. 

Un aspect remarcat judicios de către Rudolf 
GanzermUler este acela că mobilierul locuinţelor, 

prin dimensiunile lor redu:se, ar fi fost folosit de 
nişte oameni mărunţi, firavi, incapabili de mari 
eforturi. Printre rămăşiţel1e de mobilier cruţate oa
recum de distrugerea timpului, el ar fi descoperit 
paturi, scaune şi mese oare vin parcă să sprijine 
afirimiaţia sa. Dar Rudolf Ganzermi.iler emite o ipo
teză cu totul deplasată 'atunci cînd susţine cum că 
oraşul ar fi fost locuit doar de copii, părinţii aces
tora pierind într-o împrejurare pe care refuză să 

o mai precizeze. 
Ioan de Sevilla pretinde că ar fi pătruns şi el 

într-o locuinţă oonfini1ană. Iooemnările lui par a 
dispune de o satisfăcătoare exactitate în ciuda ca
racterului lor vădit mornlimtor. El ar fi cercetat 
etajele a dO'Uă clădiri, intreprinzind investigaţii mi
nuţioase şi stărui toC1re, cercetînd fieoare ungher sau 
eventual ascunziş. Ceea ce l-a izbit înainte de 
toate a fost întunericul care domnea în încăperi. 

A străbătut caturile, a coborît cu băgare de seamă 
către parter, l-a depăşit şi a ajuns într-un soi de 
pivniţă rece, umedă, boltită, descoperind în mijlo
cul ei un puţ adînc. La lumina făcliilor, ajutat de 
cîţiva însoţitori , a reuşit să extiiagă din acel puţ 
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oseminte amintind vag de cele omeneşti, oseminte 
fragile, lipsite de duritate, moi : frînturi de cranii 
minuscule, femururi delioate, carpuri şi metacar
puri aproape gelatinoase. 

Părerile lui Ioan de Sevilla sînt şi ele puţin 

credibile. Călătorul spaniol admHe că structura fie
cărei familii confiniene presupunea o dispunere ver
ticală avînd drept criteriu vîrsta membrilor. Astfel, 
etajele superioare ar fi fost ocupate de tineri care, 
pe măsură ce creş ·teau şi îmbă!trîneau coborau către 
parter, ajungînd în final în subsoluri şi în pivniţe. 
Cele patru caturi ale clădirilor corespundeau celor 
patru vîrste ale omului şi un confinian se îndrepta 
către moarte schimbînd la etape riguroase caturile. 
Călătorul spaniol completează această viziune sus
ţinînd că puţurile din pivniţe ar fi slujit unor ri
tualuri mortuare ; afirmaţiile sale se întemeiau 
şi pe existenţia unor bekiuge pe care le-ar fi des
coperit în pereţii sumbrelor încăperi. 

Toţi observatorii oraşului, într-o deplină una
nimitate, constată inexistenţia oricăror ziduri de 
apăriare, stavili în oalea presupuşilor invadatori. 
Faptul acesta pare să dovedească indiferenţa confi
nienilor înaintea oricăror primejdii, confirmînd încă 
o dată renunţiarea lor la o viaţă energică, combativă. 

Despre existenţa oraşului Confinium s-au . lan
sat ulterior nenumăriate ipote:zJe, luînd oa temei 
menţiunile celor oare au văzut aşezarea. S-au al
cătuit cîteva tomuri cuprinzînd consideraţiunile 

unor cărturari şi gînditori ai vremii, oameni oare 
au găsit astfel prilejul de a-şi scoate în evidenţă 
propriile opinii. Unii s-<au întrecut în a vorbi des
pre viaţa confinienilor indicînd-o drept pildă, alţii 

au osîndit oraşul, socotindu-l blestemat. _S-a iscat o 
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amplă controversă şi s-au făcut chiar cîteva încer
cări de a se porni o expediţie către cetatea moartă. 

Nicolaos de Witt, în oartea sa „Istoria Seminţii
lor", Hanovra, 1708, dezvoltă oîiteva idei interesante 
în legătură ou Confinium. El admite printre altele 
că din viaţa oraşului fuses.eră excluse două activi
tăţi caracteristice societăţilor vechi, activitatea re
ligioasă şi cea a justiţiei. Se pare că, într-adevăr, 

confinienii nu avuseseră nid un cult, nu adoraseră 
nici o divinitate mîntuifoare, nu se încrezuseră în 
puterea unor forţe supraomeneşti. De asemenea, 
trăind izolaţi unii faţă de alţii, avînd înap '.)ia lor o 
îndelungată practică socială, din existenţa lor fuse
seră îndepăr,t;ete cu desăvîrşire crimele, furturile, 
înşelătoria, dar şi actele de altruism, de echitate, de 
compasiune. Scepticismul total, inactivitatea, iner
ţia în care căzuseră îi determinaseră să adopte o 
atitudine de nepăsare, de neparticipare la viaţă. 

Instinctele, înclinaţiile bestiale dispăruseră, în locul 
lor rămînînd doar o frămîntar,e vag spirituală care se 
consuma prin meditaţii sterile, fără sens, deşarte . 

La un secol de la descoperirea sa, oraşul a fost 
vizitat de un anume Paolo Santorini care pretinde 
că ar fi văzut îrntr-o locuinţă confiniană rămă~iţ,a 

unei fresce. Evenirpentul a stîrnit oarecare senzaţie, 
fiind comentat în toate chipurile. Paolo Santorini 
a executat chiar o aproximativă reproducere a acelei 
fresce , reproducere care a făcut obiectul unor în
delungate dispute. Fresca, mult deteriorată, înfă

ţişa se pare două scene din viaţa cotidiană a ora
şului. Paolo Sanforini lăsase frîu liber imaginaţiei 
sale, desigur, căd ceea ce pretindea că văzuse nu 
poate fi acceptat întru totul. Prima scenă prezenta 
un grup de oameni mărunţi de statură , palizi, debili, 
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oare păreau că devorează un semen al lor întins pe 
o masă rituală. A doua scenă înfăţişa oîteva făpturi 
la fel de nedezvoltate care lăsau impresia că s-ar 
sinucide cu ajutorul unor instrumente ascuţite, un 
fel de pumnale. Aceste reprez,entări l-au îndemnat 
pe Paolo Santorini să considere că cetăţenii Confi
niumului îşi făcuseră un obicei din a se devora re
ciproc sau de a se sinucide în grup, fapt care ar 
explica pe deplin pustiirea oraşului. 

Incercările de stabilire a vîrstei oraşului n-au 
condus la nici un rezultat. S...;au rostit sumedenie 
de pretinse adevăruri, s-au stabilit diferite date, 
mulţime de cronologii fără o bază trainică. S-a sus
ţinut bunăoară că oraşul ar fi existat dintotdeauna, 
încă de la apariţia omului pe pămînt, fiind de obîr
şie extraterestră. S-a mai afirmat că aşez,area a 
luat fiinţă oa urmare a unor migrări pornite din 
oraşele sumeriene. Toţi cercetătorii au căzut însă 

de acord asupra faptului că cetatea şi-a desfăşurat 

existenţa fără vreun contact cu alte populaţii, con
swnîndu-şi într-o totală izolare resursele vitale. 
Necomunicînd cu restul omenirii, ar fi urmat linia 
unei evoluţii ,aparte, ar fi ajuns să decadă, ajungind 
la pnacticarea unor moootruozităţi sau la indife
renţa supremă. 

Ultimul vizitator al oraşului, navigratorul Fran
cesco Da Silva, pretinde în jurnalul său de bord 
că ar fi dat de oîţiva confinieni oare ooupau clădi
rile vestice ale aşezării. El a acostat la micul chei 
prin anul 1721 şi a contemplat ceea ce mai rămăsese 
din oraş, adică nişte ruine scufundate în nămolurile 
bălţilor. Stufărişurile şi păpurişurile cuoeriseră de
finitiv platforma. Clădirile cilindrice abia dacă se 
mai zăreau răsărind ici-colo pe deasupra vegeta-
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ţiei. Cîteva fiinţe îl priveau de 1a înălţimea unei 
case şi după îndelungate apeluri acestea consimţi
seră să se apropie de noii sosiţi. Descrierile lui 
Francesco Da Silva par însă şi ele exagerate. El 
susţine că ultimii locuitori ai oraşului erau nişte 

creaturi debile, fără vlagă, îmbrăoate sumar. Cape
tele lor eriau neobişnui,t de mid, chipurile nu mai 
aveau parcă trăsături. Nu reuşise să comunice cu 
ei întrucît se părea că nu aveau grai, din gurile lor 
minuscule nu se auzeau decît nişte sunete ascuţite, 
lipsite de sens. Era evident că a.ceşti supravieţuitori 
erau supuşi pieirii. 

Despre Confinium nu s-a mai auzit de atunci ni
mic. Este sigur că el a fost acoperit de mîlurile 
Del tei. De curînd, ou prilejul dragării unui canal, 
au fost scoase la iveală cîteva blocuri de piatră care 
au dat de gîndit arheologilor. Profesorul Rădulescu 
de la Universitatea din Bucureşti a întreprins unele 
cercetări menite a lămuri lucrurile. Părerea sa este 
că oraşul ar fi fost întemeiat de o populaţie migra
toare, ruptă cu totul de evoluţia istorică , o popu
laţie care s-a autonimicit sleindu-şi puterile crea
toare, neamesteeîndu-se cu alte populaţii. Moartea 
spirituală a societăţii ar fi avut loc lent, de-a lun
gul multor veacuri. Profesorul Rădulesou mai sus
ţine că oraşul nu a avut la drept vorbind istorie, 
că el a agonizat încă de la întemeiere, meritîndu-şi 
astfel pe deplin soarta. 



IPOTEZE 

Despre planta Magnifica Universalis menţiunile 
sînt rare şi mai ales incerte. Existenţa ei controver
sată a constituit uneori un pretext de plăsmuiri şi de 
fabulaţii, a înr.flăcărnt închipuirea unor exaltaţi, nere
uşind totuşi să atragă atenţia naturaliştilor contem
porani, să akătuiască un obiect de studiu şi de cer
cetare cu adevărat ştiinţifică. Vechile atlase botanice 
o consemnează cîteodată ca pe o curiozitate, în 
schimb tratatele de alchimie îi admit realitatea 
fără şovăire. Sînt prezentate chiar şi modurile de 
folosire ale acestei plante, considerîndu-se bună

oară că ea ar dispune de virtuţi tămăduitoare neo
bişnuite. Se remarcă totuşi, în ciuda regretabilelor 
confuzii ale alchimiştilor, o rîvnă ieşită din comun 
în a înfăţişa planta chiar prin schiţe ilustrative. Nici 
un botanist serios, hrănit de spiritul critic propriu 
unei investigaţii raţional conduse, n-a acordat însă 
crezare pînă acum unor exagerări vădit neînteme
iate, izvorîte doar din dorinya de a stîrni senzaţie şi 
confuzie printre creduli. 

In cele cinci tomuri ale Splendorilor Naturii, care 
au circulat mult în perioada mijlocie a Evului Me
diu şi care s-au dovedit un preţios îndreptar pentru 
alchimişti, Magnifica Univen:.alis este înfăţişată oa-
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recum mai amănunţit. Autorul acestui voluminos 
tratat, Clement Dalmatul, susţine cu tărie că ar fi 
descoperit-o unideva, la o apreciabilă înălţime, pe 
coastele Alpilor Dinarid. In tomul patru găsim o 
schiţă a plantei, fapt care ar dovedi întrucîtva exis
tenţa ei. Schiţa e realizată destul de stîngaci şi de 
fantezist, lăsînd să se înţeleagă că ar fi fost execu
tată în dispreţul exradităţii şi în respectul canoane
lor magice proprii botanicii medievale. Se remarcă 
lesne în desen elementele oare stau la baza concep
ţiilor despre natură ce au călăuzit minţile acelor 
timpuri : semnele astrale, cele cinci principii con
stitutive, fiziologia organe1or desfăşurată pe baza 
sării, sulfului şi mercurului. 

Cercetată cu atenţie, schiţa Magnificei Universa- . 
lis, lăsînrd de o parte însemnele alchimice, pare să 
fie înzestrată cu toate caracteristicele plantelor. Are 
o tulpină scurtă şi fragilă, flori mărunte, de nuanţă 
roşietică, frunzele lungi, cu nervuri pronunţate. O 
rădăcină poroasă îi asigură stabilitatea în sol, iar 
două ramuri, ce aduc a vlăstare, cresc de o parte 
şi de alfa a tulpinei. De la distanţă, întreg acest 
ansamblu se aseamănă izbitor cu o sferă, de unde 
pesemne şi presupunerea unor a1chimişti potrivit 
căreia Magnifica ar fi fost adusă pe pămînt din zo
nele îndepărtate ale universului. Florile şi frunzele 
plantei dispun şi ele de o configuraţie ce sugerează 
pregnant nişte mănunchiuri de raze avînd nuanţa 
fierul.ui aflat în stare de semiincandescenţă. 

In minunatul in folio Dominus Mundi, scris de 
vestitul herbonist spaniol Josephus Solitarius, Mag
nifica Universalis se bucură de o descriere oarecum 
identică cu cea aflată în Splendorile Naturii. Aici 
intervine însă o trăisătură nesemnalată de Clement 
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Dalmatul şi anume existenţa a două orifidi situate 
deasupra unui peţiol, orificii prin care celebrul au
tor al in foliului pretinde că s-:ar realiza schimbul 
nutri·tiv ou mediul. In schiţa realizată de Josephus 
Solitarius se remarcă, intr~adevăr, orificiile respec
tive, aşezate între inflorescenţe şi prima frunză a 
plantei. 

Se mai pot ciita cîteva descrieri asemănătoare, 

mai cu seamă în cărţile botaniştilor din perioada 
tîrzie a Evului Mediu, adică din preajma Renaşterii. 
Astfel, Nicolaos de Parrna şi Nicolaos de Beauvais, 
tn Lapideriile lor, trec planta, folosind o sistematizare 
bizară, în rîndul celor producătoare de gene, susţi

nînd cum că ea ar face parte din regnul mineral, 
ca o emanaţie a aces•tuia. Ambii autori se întrec în 
a-i descoperi nenumărate proprietăţi magice, admi
ţînd originea ei strict astrială. Nicolaos de Beauvais 
este pe deplin convins de lucrul acesta şi admite 
chiar că Magnifica Universalis ar fi în întregime 
metalică. 

Prea puţin cunoscutul Ioachim Ambrozie, vestit 
dndva prin tratatul său intitulat Botanica Occulta 
şi printr-o Istorie a miracolelor, prezintă şi el o des
criere a plantei, semnalind-o în partea răsăriteană 
a Deltei Dunării. Ioachim Ambrozie consideră că 

Magnifica Universalis ar sta sub semnul lui Jupiter 
şi că ar dispune de oaraoteristid neobişnuite. 

Alchimiştii, botaniştii, naturaliştii, herboriştii au 
cercetat natura acordîndu-i virtutea de a tămădui 

orice maladie. Şi poate că n-au greşit, numai că 

mijloacele lor de investigaţie s-au dovedit inefi
ciente, conduse doar de un entuziasm şi de o exal
tare ce excludeau probitatea ştiinţifică. Raţiona

mentul lor pretindea că aşa cum fiecărei plante îi 
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corespunde o anumită maladie de vindecat, tot ast
fel o singură plantă trebuia să constituie însuşi pa
naceul universal. 

Impotriva părerilor emise de doctorii şi magiş
trii medievali în privinţa Magnificei Universalis, 
vicontele Roland de Flandra, mare iubitor de cer
cetări botanice, autor al unui voluminos catalog de 
plante şi al unei cărţi de incantaţii, a tăgăduit, pe 
deplin convins, toate însuşirile cu care a fost înzes
trată planta de către neînfrînata închipuire a înain
taşilor săi. Vicontele nu a pus la îndoială existenţa 
plantei, dar a destrămat orice văl de mister cu care 
ea a fost înconjurntă. Harnic cercetător al bibliote
cilor ş i al arhivelor medievale, vicontele Rolant a 
răvăşit multe hîrţoage, scoţînd din ele neîndoielnice 
mărturii în legătură cu pretinsele puteri oculte ale 
Magnificei. El a aşezat planta în rîndul unor obiş

nui te criptograme lipsite de orice proprietate tă

măduitoare. In sprijinul convingerii sale a cules de 
pretutindeni, îndeosebi din însemnările herboriştilor, 

date certe, de nezdruncinat. El însuşi a folosit toate 
mijloacele recomandate de tratatele epocii, a urmărit 
poziţiile aştrilor, a aşteptat conjuncţii şi opoziţii de 
planete, a întocmit calcule spre a descoperi influen
ţele favorabile ale cerului, dar n-a izbutit cu nici 
un chip să descopere caracterul tămăduitor al plan
tei. A adus-o în laboratorul său şi a supus-o felu
ritefor probe, a folosit distilarea, sublimarea, calci
n:area, fixarea, congelarea, cimentarea, proiectarea, 
multiplicarea, da:r fără nici un rezultat. Truda sa 
a · fost zadarnică şi de aici pesemne şi înverşunarea 

ce · a arătat-o , negînd Magnificei Universalis orice 
proprietate magică. In jurnalul său se găsesc măr

turii ne.n;urnărate ale acestei trude, dovezi ale mul-

136 



telor combinaţii executate în retorte şi creuzete. 
Vicontele, ascult~nd de .toaite prescripţiile, a transfor
mat rînd pe rînd părţile plantei în sucuri, decocturi, 
pudre, tincturi şi quintesenţe, într·ebuinţînd puterile 
pietrelor de probă, ale talismanelor, iscusHelor filtre, 
stăruitoarelor invocări şi incantaţii ; re:oultatul aces
tor experienţe a fost un eşec total. 

Şi totuş i, în volumele alchimiştilor care i-au 
urmat vicontelui, s-a susţinut în continuare cum că 
p1anta ar dispune de puteri neobişnuite. !n Alma
nahul Magistrilor este întocmită chiar şi o listă a 
tuturor maladiilor pe care p1anta ar fi oapabilă să 
le vindece. 

Cîteva secole disputata chestiune a Magnificei 
Universalis a fost abandonată. Ştiinţa a pătruns cu 
lumina ei în tenebroasele alchimiei, a împră·ştiat 

beznele magiei, a alungat ocultismul şi plăsmui

rile întunecatului Ev Mediu. Misterele au fost aşa
dar detronate, izgonite şi toată strădania alchimiş

tilor înfierată. Lupta pentru investigaţii, descoperiri 
şi sistematizarea disciplinată a cunoştinţelor a deve
nit mondială, pozitivă, exaotă. Era firesc deci ca 
Magnifica Universalis să fie trecută în rîndul jo
curilor izvorîte din închipuire şi să nu i se mai 
acorde nici o însemnătate. 

De curînd, cunoscutul profesor Georgescu-Iaşi 

împreună cu o echipă de colaboratori a pop_osit în. 
Delta Dunării pentru studierea florei de aici şi 

pentru alcătuirea unui amănunţit atlas care să epui
zeze întreg materialul oferit de sistemul ecologic al 
bălţilor. Profesorul avea în vedere unele rezultate 
ale predecesorilor şi, fiind un om instruit, ounoş
tea o bună parte din literatura medicală a Evului 
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Mediu. Şi-a propus, într-un mod destul de surprin
zător, să se oc4pe şi de Magnifica UniversaUs. In 
echipa cercetătorilor a fost cooptat şi un astronom 
pe nume Marcu, bărbat tînăr, energic, cu o putere 
de muncă ieşită din comun. Au efectuat o seamă de 
experienţe, au aşteptat felurite momente favorabile 
în poziţiile aştrilor, şi în ciuda absurdităţii recunos
cute a acestui procedeu, au sperat într-o descoperire 
senzaţională. Deşi au fost respectate întru totul 
prescripţiile străvechi privind culegerea plantelor 
medicinale, Magnifica Universalis nu a fost găsită !Je 
nicăieri. Rezultatele strădaniei s-au materializat doar 
prin întocmirea unui amplu atlas botanic, şi atîta tot. 

Pe temeiul atîtor menţiuni incerte, consemnări 

dubioase şi presupuneri himerice, Ion Luchian, un 
amator de senzaţii, profesor de naturnle al liceului 
din Sulina, s~a lăsat şi el sedus de perspectiva des
coperirii Magnificei Universalis. A întreprins astfel 
ample şi stăruitoare cercetări, şi~ însuşit oîteva cu
noştinţe elementare de astronomie, a citit cu sîr
guinţă cîteva tratate de alchimie printre care Bău
turi magice de arabul Ibn Hunayan, Macer Flori
dus de Vincent din Ravenna, Arcanele lui Pseudo
Apollonius. 

Rezultatul căutărilor sale este surprinzător şi 

incredibil de la un moment dat. Cutreierînd locu
rile cele mai sălbatice ale Deltei, ascunzişurile cele 
mai îndepărtate, a adunat numeroase însemnări din 
care reiese limpede cum că ar fi descoperit un loc 
în care planta s-ar fi ivit ou adevărat. Considera
ţiile sale, expuse într-un limbaj cam confuz, pline 
de observaţii fără sens, presărate cu impresii strict 
personale, alcătuiesc totuşi un material vrednic a 
fi cercetat. Păcat că profesorul şi-a părăsit investi-
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gaţiile datorită unei pricini neînţelese, refruzînd să 

se mai ocupe de plantă. 
Un caiet voluminos a rămas totuşi uitat în fosta 

sa locuinţă, caiet păstrat de proprietarul apartamen
tului, domnul Dima. 

Un caiet este indicat cu exactitate locuJ. în care 
profesorul a văzut şi a cules planta. Apoi, lăsînd 

de o par,te toate exclamaţiile sale de uimire ce în
greunează mult expunerea, se oonstată o amănunţită 
descriere a Magnificei, descriere ce corespunde pe 
alocuri cu reprezentările a1chimişitilor. 

Planta ar avea o alcătuire ciudată, părînd a fi 
metalică. Asemănarea ei cu o sferă este desăvîrşită. 
Frunzele, florile şi rădăcina formează laolaltă o 
configuraţie uluitoare, ce iese imediat în relief pe 
lingă vegetaţia înconjurătoare. Planta e solitară ; 
profesorul a descoperit un singur exemplar. Func
ţiile ei fiziologice nu pot fi întîlnite în întreaga 
lume vegetală. Hrana, respiraţi,a, înmulţirea par 
că sînt cu totul excluse din activitatea ei. Lipsită 

de miros, foarte mlădioasă şi fragilă, Magnifica 
Universalis ar dispune, potrivit însemnărilor des
coperitorului ei, de o putere neobişnuită ; ea exer
cită asupra privitorului o atracţie foscinantă . Se 
pare că ar emana un soi de fluid , nişte unde oare 
strecoară în cel ce se apropie de ea o biziară euforie. 
Tropismul ei seamănă a mişcare ritmică, însoţită de 
un sunet deosebit de melodios. Demn de reţinut este 
şi faptul că în întuneric răspînideşte o lumină ro
şietică, asemănătoare cu a unui astru ce se stinge. 

Profesorul Luchian a adus planta aoasă încer
cînd s-o răsădească. Atîta timp cît a transportat-o 
şi cît a ţinut-o în casă s-a simţit parcă mai puternic, 
mai bine dispus, plin de o neînţeleasă bucurie su-
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fletească. A fost mereu sub puterea ei, a trăit parcă 
un vis, a fost neîntrerupt condus de o vrajă nespusă. 
Timp de două zile, cît a dăinuit planta, nu-şi amin
teşte să fi mîncat sau să fi dormit. Căpătase chiar, 
dacă am da crezare însemnărilor sale, puterea de a 
înţelege tot, de a pătrunde cu mintea în cele mai 
încîlcite şi mai insolubile probleme teoretice. Privind 
frunzele şi mai ales florile acestei plante, s-a lăsat 
furat parcă şi dus către alte tărîmuri, într-o lume 
cu neputinţă de înfăţişat, din oare a reţinut doar un 
singur aspect, acela că senzaţiile sale se amestecau 
cu judecăţile şi raţionamentele, alcătuind un întreg 
nedespărţit, unitar ... 

Păcat că la sfîrşitul a două zile planta s-a vola
tilizat lăsînd în urma ei doar o pulbere fină, argin -
tie. 



DISPARIŢIA 

R elatările lui Căliman , bun cunoscător al bălţi
lor din jurul Sulinei, erau cele mai vrednice de încre
dere. Exactitatea cu care prezentase lucrurile, spi
r itul său de observaţie în ce priveşte unele amănunte 
semnificative, istorisirea detaliată a tuturor eta
pelor călătoriei se impuseseră alungînd orice urmă 

de îndoială . In cadrul anchetei întreprinsă de mili
ţie , declaraţiile lui fură preferate altora care în
cercau să învăluie întîmplarea într-un anume mister. 
Căliman era un om în vîrstă, cu o experienţă b::l
gată. Nimeni nu-l auzise înşirînd născociri vîn'l.to
reşti , prezentînd diformat realitatea, lă ' :..i indu-se 
bunăoară cu performanţele sale la pescuit şi la vî
nătoare . Dispariţi-a prietenului său Firoiu în smîrou
r ile din marginea canalului Busurca se da tora 
unei în tîmplări nefericite ş i nimic mai mult. Smîrcu
rile acelea mai înghiţiseră cîteva vieţi omeneşti 

de altfel. Firoiu, nou venit în Sulina, nimerise din 
nechibzuinţă într-una din acele capcane pe care le 
întindea uneori Delta celor neprevăzători. El însuşi, 
în ciuda experienţei sale, pornise cîndva cu luntrea 
către smîrcuri în dorinţa poate de a le cunoaşte mai 
bine. Asta se întîmplase cu ani în urmă, într-o 
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vreme în oare mai păstra în vinele sale focul şi 

avînturile tinereţii... 
După ce vîslise neîntrerupt vreo două ceasuri, 

îşi amintea foarte bine, se pomenise în mijlocul 
unor bălţi de cuLoarea aramei vechi, populate de 
stîrci şi cormorani, învăluite într-o perdea groasă 
de ierburi neobişnuit de înalte. Străbătuse atunci 
locuri nemaivăzute prin sălbatica lor frumuseţe. 

Avusese 11a un moment dat impresi1a că s-a r afla în
tr-un ţinut cu desăvîrşire străin, fabulos . Văzuse un 
mare sobor de păsări şi de dihănii, întinderi de stu
fărişuri netăiate de poteci, petice de păduri dese 
în întunericul cărora părea că vieţuiau o floră şi 

o faună de basm. Prin ploai1a ce se ridica - era 
în zori - întrezărise parcă aşezări omeneşti. Văzuse 

livezi de gutui şi de meri în jurul caselor, prisăci 

şi grădini înflorite ... Lopeţile bărcii sale se afundau 
greoaie în straturile de lintiţă şi tot tredrud pe lîngă 
margini de dumbrăvi fusese surprins să vadă anima
lele pădurii neînfricoşate de apariţia sa. Abia cînd 
nimerise într-o fundăitură mocirloasă, în oare nă
moluri1e dospeau ca nişte aluaturi, răspîndind o 
duhoare otrăvită , se desmeticise dindu-şi seama 
că se îndepărtase prea mult de Busurca. Speriat, 
vîslise griabnic înapoi, deşi priveliştea îl atrăgea 

puternic ... Poate că trăise un moment de rătăcire. 

poate că fusese sub influenţa unei iluzii, căci ştia 

bine că pe acolo pe unde umblase nu existau nici 
sate, nici păduri în care vulpile, vidrele, bîUanii şi 

lebedele să nu se înspăimînte de apropierea omu
lui... 

Cazul lui Firoiu nu admitea însă explicaţii fan
teziste. Căliman îşi cunoştea perfect îndatoririle, 
aşa că răspunsese scurt tuturor întrebărilor, stră-
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duindu-se să prezinte cit mai corect nefericita îm
prejurare. Declaraţiile sale nu conţineau nimic de 
prisos, nu excel1a1u de fel prin descrieri şi narnţii 

fără sens ... Auzise apoi că ofiţerul pornise cu o barcă 
spre locurile acelea şi se bucurase la gîndul că de
claraţiile sale scrise erau aoum confruntate cu reali
tatea. Se îndoia însă de faptul că barca miliţiei ar 
fi străbătut chim şi în treacăt întinderea tristă a 
mlaştinilor care-i strecuraseră odinioară în suflet o 
atît de amară bucurie. 

In cadrul anchetei, Căliman dorise să înfăţi

şeze lucrurile simplu. Socotise lipsite de însemnă
tate o seamă de amănunte, cum ar fi fost de pildă 
faptul că cei patru pescari amatori care porniseră 
de dimineaţă la pesouit luaseră cu ei nenumărate 
sticle cu bere şi chi1ar cu ra;chLu. Vîsliseră pe 
r·înd şi se lăsas1eră furaţi de farmecul pri.ve
liştii, amuzîndu-se îndeosebi pe socoteala lui 
Firoiu, cel mai nepriceput şi mai ghinionist dintre 
ei, urîndu-i să pescuiască outii de conserve şi pan
tofi găuriţi. Firoiu, înalt şi vînjos, îmbră.oat cu stra
iele sale de doc, se ghemuise pe fundul bărcii şi 

zimbise binevoitor la înţepăturile ce i se adresau ... 
Poate că în declaraţiile sale, Căliman trebuia să 

pomenească şi de abaterea întregului grup de la 
prescripţiile reguLamen.telor, căd numai el avea 
permis de pescuit, ceilalţi fiind oarecum braconieri. 
Dar nici acest lucru nu părea să comporte o sem
nificaţie deosebită, nu devenea concludent pentru 
anchetă. Căliman recunoştea că mai tăinuise încă 

ceva şi anume comportarea neaşteptată a lui Pave
lescu, tehnicianul care, lăcomindu-se la sticle, căzuse 
într-o stare de somnolenţă; adormise apoi pe scin
durile bărcii într-o poziţie destul de comică, cu 
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genunchii strînşi sub bărbie şi cu pălăria sa de pai 
dată pe ceafă, dezvăluindu-i ohipul negricios şi 

lunguieţ peste care stăruia un adînc aer de amă
răciiune . 

Cei patru pescari amatori plecaseră în zori cu 
intenţia de a face un popas în preajma Lacului 
Lumina, într-un gîrlid umbrit de frunzişul unor 
sălcii bătrîne. Vîsliseră pe rînd, ajunseră acolo după 
două ceasuri şi se instalară pe malul noroios în 
care înfipseră crăcanele. Işi desfă.cuseră scăunelele, 

desfăşuraseră alături toată gama de scule pescă

reşti, cutiile cu rîme negre, cîrligele, mulinetele, 
mosoarele. Locul se arăta, într-adevăr, plăcut. Lej
nicioarele albastre se amestecau cu irişii galbeni sau 
delicaţii crini de iapă. Peste pămătufurile stufăriilor 
adia un vînt uşor. Din desişurile de nepătruns 

zvîcneau la răstimpuri stîrci caraghioşi, becaţe iuţ i 

sau lopătari albi. Malurile năpădite de izmă se 
întindeau dantelate sub soarele dogoritor, care se 
cernea totuşi blînd prin acoperămîntul frunzos al 
sălciilor plecate mult peste oglinda apei. 

Au pescuit atunci cam pînă către amiază, după 
care s-au hotărît să prînzească. Se adunase mult 
peşte: ciortani, şalăi, bibani, ştiuci. Au făout un 
foc sub două crăcane de care au atîrnat ceaunul, au 
curăţat peştele pe o scîndură a bărcii, au aşternut 
pe iarba măruntă un ştergar aşezînd pe el linguri 
şi pîine. Ciorba sorbită de~a dreptul din ceaun ieşise 
nemaipomenită. S-au lungit apoi fiE·care pe cîte o 
pătură, picotind. 

Căliman nu-şi amintea cînd se ridicase Firoiu 
de la locul lui şi cînd pornise către mlaştini. Căzuse 
într-o toropeală şi se deşteptase brusc atunci cînd 
auzise strigătele de ajutor ale celui plecat. Cei-
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lalţi, Pavelescu şi Bucşa, se dezmeticiră şi ei, se 
priviră miraţi şi porniră în ajutorul prietenului lor. 
Inaintară tustrei pe spinarea unui grind îngust, · 
mîncat de revărsările apelor, se afundară într-o· 
împletitură de buruieni stîrnind roiuri dese de gîn
gănii. Strigătele lui Firoiu deveniseră disperate. 
Iuţiră pasul şi se năpustiră asupra adînciturii pline 
cu un mîl galben şi cald. Işi zgîriară feţele şi mîi
nile tot încercînd să-şi croiască drum prin desimea 
tufelor, şovăiră, traseră cu urechea, rătăciră calea, 
alergară în toate direcţiile întîlnindu-se într-una. 
Strigătele amuţiseră, după o vreme. Se angajară 

însă în altă cercetare ,a terenului, organizîndu-se· 
oarecum, împărţind între ei teritoriul. Răcniră , 

chiuiră, dar degeaba. Nu descoperiră nici urmă de 
Firoiu. Pe înserat, sfîrşiţi de puteri, disperaţi, înfri
coşaţi, hotărîră să se înapoieze în oraş pentru 
a aduce la cunoştinţia autorităţilor cele petrecute. 

Firoiu sosise de curînd în Sulina şi se angajase 
ca inginer la fabrica de conserve a oraşului. In 
vîrstă de treizeci de ani, înalt, robust, era un mare 
iubitor de excursii, şi un bun înotător. Avea o fire 
deschisă, voluntară, tonică. Nu i se cunoşteau apucă
turi rele, dimpotrivă, fusese remaroat chiar de la 
sosire prin seriozitatea sa. In cadrul slujbei fusese 
de mult oaracterimt ca un e:x:celent specialist şi ca 
un admirabil coleg. Locuia într-o garsonieră a unui 
bloc minuscul, vecinii socotindu-l un looatar liniştit , 

căruia nu i se putea reproşa nimic. Se ştia despre 
el că ar fi fost orfan şi că nu ar fi avut rude. In 
ultima vreme se zv;onise că plănuia să se căsăto

rească cu o tînără farmacistă din oraş. Biografia 
sa era deci dintre cele mai obişnuite, nu conţinea 
nimic senzaţional. Toate cercetările întreprinse con-
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firmară aceste date care excludeau orice urmă 
enigmatică. 

Căliman se arătase cel mai neobosit, deşi în sinea 
lui era sceptic, nu se aştepta să-şi revadă amicul. 
Amicul acesta săvîrşise ireparabila greşeală de a se 
aventura în locurile pe oare el, Căliman, le străbă
tuse cîndva, ,a.cele locuri fermecătoare, atît de atră
gătoare, pline de mari primejdii, adevărate capcane. 
Imaginea ţinutului pe oare-1 contemplase cu ani în 
urmă îi răsărea acum înaintea oohilor şi impresia 
de spaimă amestecată ou cea de voluptate mai stă

ruia încă în sufletul său. Revedea vasta mlaştină, 
imprecisele aşezări omeneşti răsărite din ceţuri, 

vegetaţia luxuri,antă ce părea să aparţină tropi
celor, desişurile din care răsăreau într-una anima
lele nestînjenite de apariţia sa. Aşezările, alcătuire 

din oase mărunte, înconjurate ,cu grădini şi livezi, 
vitele care păşteau pe pajişti, prisăcile şi împrej
muirile de trestii, toat·e conţineau o notă de neve
rosimil, de vis. Poate că prietenul său nimerise 
într-o asemenea aşezare şi rămăsese aoolo gu·stînd 
dintr-o dulce uitare şi renunţînd la gîndul înapo
ierii... Dar acestea nu erau decît închipuiri, Căli

man îşi dădea seama. 
Un elicopter se rotise zile de-a rîndul deasupra 

bălţilor, cercetînd fiecare petec de pămînt. După 

o săptămînă de căutări zadarnice, cercetările fură 

întrerupte, continuarea lor nu mai avea nici un 
sens. Dosarul lui Firoiu fu încheiat cu menţiunea 
„decedat prin înecare". Cei trei amici îşi reluară 

pescuitul. Porniră în fiecare duminică pe canalul 
Busurca, îşi amintiră de cel dispărut, poposiră din 
nou în locuri umbroase, prielnice pescuitului şi 

odihnei. 
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într-o după-amiază înăbuşitoare de iulie, în 
vreme ce se aflau pe o mică limbă de pămînt şi des
tupau primele sticle cu bere, mare le fu mirarea 
văzîndu-1 pe Firoiu care apăruse pe neaşteptate 

dintr-un desiş, venind zîmbitor către ei. Era îm
brăcat ca atunci cînd dispăruse, înfăţişarea lui părea 
neschimbaită. Aceeaşi cămaşă oadriLată, .aideiaşi pan
taloni cafenii şi mai ales aceLaşi zîmbet binevoitor. 
Surpriza acestei apariţii se transformă în panică, şi 

numai după oe Firoiu îi asigură, cu glasul său pro
fund şi melodios, că nu i se întîmplase nimic, se mai 
liniştiră . Il priveau totuşi stingheriţi, cu simţămîn
tul că au înaintea lor o vedenie. Ii puseră întrebări 
la care el răspunsese calm, stăJpîn pe sine, pretin
zînd că se rătăcise şi că vieţuise o vreme în săl

băticia bălţilor înjghebindu-<şi un adăpost din 
ramuri şi frunze, pescuind. Treptat atmosfera se 
mai destinse şi spusele sale începură să fie crezute. 
Pentru a cinsti extraordinarul eveniment, se băură 
toate sticlele de bere, după care se îmbrăcară şi 

porniră către Sulina. 
Căliman îl examinase foarte atent pe inginer. 

Firoiu arăta cam slăbit, mai ars de soare, dar expre
sia sa jovială nu fusese alterată. O uşoară barbă 

îi încadra obrazul prelung, în ochi i se remarca 
aceeaşi privire inteligentă şi sinceră. Tot discu
tînd asupra absenţei sale şi tot <Cerîndu-i-se lămu
riri, el deveni dintr-odată posac şi începu să răs

pundă scurt, rece. Admise că e istovit şi flămînd, 

deşi, după relatările sale, întîlnise în cursul pere
grinărilor nişte excursionişti cu care împărţise 

adăpostul. Mai pretinse că strigase după ajutor 
dorind să facă o glumă şi nimic mai mult. Cu cît 
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se apropiau de oraş, cu atît Firoiu devenea mai 
tăcut, mai neprietenos. 

Căliman îşi amintea foarte bine întregul drum, 
fiecare moment al înapoierii. li pusese atunci alte 
întrebări lui Firoiu, încercase să-l descoase delicat 
strecurînd în vorbele sale aluzii cu privire la 
mlaştină. Deşi se străduise să fie cît mai precaut 
cu întrebările sale, inginerul refuzase cu încăpă

ţinare să mai ofere amănunte asupra dispariţiei lui. 
Cînd ajunseră în spatele oraşului, era cu desăvîr

şire tăcut, melancolic, îngîndurat. Se îndreptaseră 

atunci către sediul miliţiei unde dădură lămuriri şi 

astfel istoria se încheie. 
Firoiu nu mai participa la partidele de pescuit 

duminioale. !şi motivă purtarea prin urgenţa unor 
lucrări profesionale. Nu mai apăru seara în berărie 
.sau pe chei, renunţă la însurătoare, contrariind pe 
toată lumea. In scurtă vreme se izolă, refuzînd orice 
amiciţie sau prietenie. 

Căliman încercă de cîteva ori să-l mai tragă de 
limbă, cerindu-i răspicat să se explice. 

- Sînt cam bolnav, îi spuse inginerul posac. 
Am văzut 1acolo ceea ce ai văzut pesemne şi dum
neata. Abia am reuşit să mă smulg dintr-un miraj 
care m-ar fi nimicit. 

n întîlnea din ce în ce mai rar şi se simţea deru
tat oînd îi vedea chipul tras şi privirile posomorite, 
cînd remarca mai ales cum întoarce capul şi cum 
-e1vită să dea ochii cu vreo cunoştinţă. 



PRELIMINARIILE 

Pescarul Iachint cercetase atent geamantanul, 
confecţioa:mt dintr-un material 11ezisterut ce aduoea 
oarecum a piele de porc. Incuietorile nichelate se 
arătau a fi din cele obişnuite, iar broaştele minus
cule nu atrăgeau luarea-aminte decît printr-un ori
ficiu strict circular în locul hărăzit introducerii 
cheilor. Fermoarul, cu dinţi oblici, bine încheiaţi, 

urmărea latura superioară de la un capăt la altul, 
ca o măsură de siguranţă în plus. Colţurile erau 
ocrotite de apărători metalice oare păreau să asi
gure şi ele o rezistenţă sporită. Pe ambele supra
feţe laterale, nişte etichete triunghiulare înfăţişau 

emblemele decolorate şi foarte şterse ale unor hote
luri pesemne. In partea inferioară, acolo unde tre
buiau să existe balamalele, se desluşea o bară sub
ţire, ale cărei capete se încovoiau spre colţarele 

din apropiere. La un examen mai atent, în afara 
încuietorilor şi a fermoarului, pescarul Iachint des
coperi şi alte piese ce păreau să contribuie la deplina 
ocrotire a conţinutului. Văzu astfel muchiile unor 
rigle de oţel care se îmbinau perfect pe sub mar
ginile de piele, apoi nişte rozete de culoare gal
benă, situate şi ele sub aceleaşi margini. O ciudă
ţenie în plus : geamantanul elegant şi volumino-; 
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avea trei mînere în loc de unul singur, cum ar fi 
fost firesc. De mînerul din mijloc atîrna o carte de 
vizită introdusă într-un toc, o carte de vizită obiş
nuită, pe care fusese înscris cu oaractere îngroşate 
numele profesoruLui, adică al domnului Filip. 

In cele patru luni scurse de la plecarea acestui 
domn, pescarul Iachint încercase să reconstituie 
păţania sa în cele mai neînsemnate amănunte. !şi 
amintea de minune cum se desfăşuraseră evenimen
tele, chiar gîndurile şi simţămintele care-l străbătu
seră atunci în ziua aceea puţin obişnuită pentru el. 
Meticulos, slujindu-se de buna sa memorie, refăcuse 
firul faptelor în<::ercînd să se dovedească nepărti

nitor. 
Se înapoia în ziua aceea de la pescuit mai tîrziu 

ca de obicei şi se miră cînd se auzi strigat şi cînd, 
întorcînd capul, zări o făptură omenească făcîndu-i 
semn să se apropie. Un om în mijlocul acestui ţinut 
neumblat, plin de mlaştini, acoperit pînă departe 
de stufării şi bălării, era o surpriză, mai ales că 

locul fusese ocolit întotdeauna chiar şi de ambar
caţii. Initorsese lotoa, o oîrmise căitre neounos·cut şi 
vîsli, îndreptîndu-se către el cu pupa. In timpul 
acestei manevre fusese gata-gata să se răzgîn

dească. Se scuturase însă de spaima copilărească 

ce-l cuprinsese pentru o clipită, aducîndu-şi aminte 
că nicicînd, în îndelungata sa v.ktţă, nu se întîlnise 
cu vreo făptură a basmelor bătrîneşti. 

Necunoscutul îi mulţumi că se învoise să-l ajute 
şi păşi în barcă, aşezîndu-se pe scînd!llra încă umedă 
de la capătul opus, ţinîndu-şi între genunchi gea
mantanul. Zîmbi şi-l asigură pe Iachint că se rătă
cise şi că ţinea să ajungă negreşit în sat. Se dădu 
drept medic ve-terinar, dec1arînd că face parte 
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dintr-o echipă care sosise în Deltă pentru a preveni 
o epidemie. 

Lumina amurgului se cernea slabă prin vege
taţia foarte înaltă, iar !lmbrele înserării deveniseră 
mai 1dese. Iachint izbutise cu toate a cestea să-şi dea 
seama că straiele necunoscutului erau confecţio

nate dintr-un postav grosolan şi pe deasupra extrem 
de roase. Individul avea o statură mijlocie, părea 
vînjos, plin de putere, dar într-o stare de pîndă. 

Il stăpînea o agitaţie rău ascunsă, o nelinişte , o 
înfriguriată nerăbdare. In ciuda întunecimii care 
prevestea noaptea, la o cotitură a canalului avusese 
prilejul sa-1 examineze pentru o singură clipă 

faţa . Fu izbit de forma ei neobişnuită. Poate că 

razele asfinţitului înlesneau iluzia sau poate că 

înghiţitura de rachiu sorbită cu cîteva minute mai 
înainte îi împăinjenise privirea„. ln acea străful

gerare de 1umină putea să jure, avusese înainitea lui 
un cap ce se asemăna perfect cu acela al unui ani
mal. Maxilarele păreau să fie lungi şi păroase, ochii 
mult apropiaţi de rădăcina unui nas ce se termina 
foarte aproape de o gură largă, hulpavă. Păcat că 
urechile erau acoperite de o uriaşă şapcă de mu
şama. Altminteri , întregul cap ai fi crezut că apar
ţine fără în!doială unui lup. 

Vîslise grăbit, dorea să ajungă acasă înainte de 
căderea nopţii. Lotca era pe jumătate plină cu 
peşte , aşa că mai avea de zăbovit un răstimp la 
cherhana. Cîteva raze piezi,şe străpunseră perdeaua 
de stufărişuri, apoi beznele învăluiră în întregime 
priveliştea. Trecură pe lîngă trunchiurile unor 
plopi care făceau parte dintr-o vastă plantaţie, 

depăşiră un mal abrupt, se apropiară de încruci
şarea unor oanale alături de care se afla un popas 
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pescăresc înzestrat cu o colibă de stuf şi o vatră 
primitivă pentru foc ... 

Acum, după atîtea luni scurse, Iachint socotea 
că trecuse atunci printr-o mare primejdie. Nu reu
şea să precizeze în ce anume stătea primejdia, dar 
se gîndea totuşi că se arătase un nechibzuit luînd 
cu sine, în barcă, pe un om absolut necunoscut 
care ar fi fost în stare să-l atace. Doar auzise pe 
vremuri o istorie în legătură cu un pretins medic 
pripăşit prin bălţi, urmărit de justiţie, care se săl

băticise de-a binelea trăind izolat şi mereu ascuns. 
De bună seamă că săvîrşise o imprudenţă care 
i-ar fi putut fi fatală. 

Iachint dori aşadar să oprească pentru a lua din 
colibă o haină lăsată aici înainte de plecarea la 
pescuit. Trase lotca pe mal, sări pe uscat şi pătrunse 
în întunecimea colibei de unde reveni grabnic. n 
văzu pe călător întinzînd parcă braţele către lopeţi 
în dorinţa de a se îndepărta de mal. Sosise pesemne 
la timp. Individul îşi reluă poziţia sa de pîndă, 
continuînd să ţină între genunchi geamantanul. 

Inainte de a porni din nou, îi întinse domnului 
Filip - aşa se recomandase necunoscutul - sticla 
de rachiu, dar acesta o refuză politicos, declarînd 
că nu-i plac . băuturile spirtoase, ar fi preferat o 
halbă cu bere. Dori să afle dacă în bodega satului 
se afla o astfel de băutură şi se bucură cînd auzi 
că, într-adevăr, va găsi aşa ceva. Mai dori să afle. 
şi cînd puse această întrebare în glasul său vibră 
un accent de îngrijorare, dacă în sat se afla o far
macie sau un punct sanitar. Primind confirmarea, 
păru pe deplin mulţumit. 

Dar iată că ajunseră în sfîrşit la cherhana, unde 
domnul Filip coborî din barcă ţinîndu-şi geaman-
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tanul într-o mină. Silueta lui scundă şi vmJoasă se 
profila întunecată pe nuanţa purpurie care răzbă
tea de undeva dinspre bălţi. Cînd toată cantitatea 
de peşte fu încredinţată achizitorului, călătorul luă 
din nou loc în barcă fără să fi fost invitat, cu o fa
miliaritate grăbită. Ii ceru imediat, pe un ton po
runcitor, să-l ducă acasă. 

Iachint se pomeni că vîsleşte aproape împotriva 
voii sale. La urma urmei îşi făcea destul datoria 
transportîndu-1 pe acest domn Filip şi nu vedea de 
ce să-i mai ofere şi găZiduire pe deasupra. Î şi înăbuşi 
unda de mînie care creştea1 în el. Prefăcîndu-se indi
ferent , îşi îndreptă lotca spre casă, aşteptînd cu 
nerăbdare încheierea a.cestei păţanii. Pluti de-a 
lungul grindului ocrotit cu împletituri de răchită 

şi la un moment dat îi spuse : 
- N-ar fi rău să cereţi găzduire la camera de 

oaspeţi a primăriei. 
- M-ai înţeles greşit, spuse domnul Filip preci

pitat. N-am de gînd să înnoptez pe undeva. imi voi 
continua drumul fără a te stînjeni. Vreau doar să 
rămîn în casa dumitale un ceas, pînă cînd îmi vei 
procura de la dispensar nişte medicamente neapă
rat necesare bolii mele. Sufăr de inimă şi trebuie 
să înghit la ore fixe nişte pilule. 

Primise bănuitor aceste declaraţii care sunau 
fals, neconvingător. Tonul oaspetelui trăda nervo
zitatea în cel mai înalt grad. Vorbea din ce în ce 
mai repezit şi mai incoerent, începuse să se dezvi
novăţească parcă şi să pomenească fără . rost de 
existenţa colegilor săi care, chipurile, se odihneau 
'.iCUm într-un vas confortabil, în vreme ce el se 
rătăcise prin bălţL Iachint ştia bine că în locul din 
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care-l luase pe acest om, accesul vaselor nu era 
cu putinţă, iapa fiind foarte scăzută ... 

Il invitase pe domnul Filip în casă punîndu-i 
la dispoziţie o încăpere pînă cînd urma să se îna
poieze cu medicamentele pe oare acesta le notase 
pe o bucată de hîrtie. La lumina puternică a becu
lui constatase că oaspetele avea într-adevăr un ·chip 
ciudat, cu trăsături mult deformate. Cum se aştep
tase, avea oohii mid, maxilarele prelungi şi puter
raice, acoperite de peri ; fruntea neobişnuit de 
îngustă şi sprîncenele stufoase, împreunate aproape 
cu părul capului, îi dădeau un aer de-a dreptul ani
malic. La fel vînjoşia grumazului, lăţimea pieptului 
şi lărgimea umerilor sugemu o forţă muşchiulară 

deosebită. 

Se repezise pînă la dispensar, luase de acolo 
medicamentele, şi, cînd se înapoie, îşi găsi oaspe
tele într--0 accentuată stare de nelinişte. Tremura 
din tot trupul, scotea din gîtlej hîrîituri. De cum 
văzu flacoanele şi cutiile cu tablete, le înşfăcă, îşi 

alcăttti la iuţeală o doză uriaşă pe care o înghiţi 

lacom sorbind dintr-Uil. pahar cu apă adus din timp. 
Se mai frămîntă o vreme neaflîntlu-şi locul prin 
odaie, apoi se potoli treptat. Trăsăturile lui, pînă 

atunci crispate, se destinseră. Se aşeză pe mar
ginea patului, rezemîndu-şi cotul de o tăblie a lui. 

- Există oare un vas care să mă ducă pînă la 
Sulina ? întrebase el. 

Iachint îi spuse că nici vorbă nu putea fi de aşa 
ceva, că mai cuminte ar fi fost să înnopteze aici. 
Se arătase dispus să-i dea găzduire, dar se văzu 
refuzat. Domnul Filip se ridicase, ii strînse mîinile 
mulţumindu-i din toată inima pentru serviciile fă
cute. Il asigură că se va înapGia după o săptămînă 
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spre a-şi lua geamantanul, rugîndu-1 pe Iachint să 
aibă grijă de el. Fu condus pînă la poartă; dispăru 
în noapte, fără alte explioaţii. 

In cursul celor patru luni ,care urmară, geaman
tanul acesta, pe care-l examina deseori, :îi pricinuise 
nu o dată o adîncă nelinişte. In repetate rînduri 
bănuise că în geamantan s-ar afla giuvaieruri, bani, 
explozibile, instrumente neobişnuite, cărţi şi hîrtii 
deosebit de preţioase. Dorise să-l deschidă chiar, 
spre a-şi astîmpăra curiozitatea, şi puţin lipsise să 
nu se slujească de nişte unelte în scopul acesta. 
Rezistase cu greu tentaţiei şi numai gîndul că dom
nul Filip se va înapoia îl împiedicase de la înfăp
tuirea nepermisei fapte. II examinase doar cu aten
ţie, îl pipăise pe întreaga suprafaţă, treeîndu-şi 

degetele peste muchii şi margini, peste încuietorile 
strălucitoare . Işi aplecase urechea , lipind-o de o 
latură, adulmecase marginile, constatase astfel încă 
o dată cît de trainic era materialul care slujise la 
confecţionarea obiectului. Părţile metalice îi inspira
ră îndeosebi o mare admiraţie şi, tot cercetîndu-le, 
recunoscu lesne că erau alcătuite dintr-un aliaj pre
ţios, că fuseseră lucrate cu pricepere şi artă. Ar fi 
dat dovadă de o gravă incorectitudine dacă ar fi 
încercat să forţeze această ingenioasă alcătuire din 
piele şi metal, asemănătoare unui seif păstrător de 
mari valori. 

Dar în ultima vreme aproape că uitase de el. 
Fusese absorbit de treburile gospodăriei , îşi luase 
concediu şi părăsise timp de două săptămîni satul. 
Poate că l-ar fi dat cu totul uitării dacă într-o zi 
soţia lui nu se apuca de curăţenie. Dădu de o parte 
pledul care acoperea geamanuanul dorind să-l mute 
într-o altă odaie. Fu peste măsură de surprins să 
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constate că obiectul îşi micşorase simţitor greu
tatea. De unde la început abia reuşise să-l urnească 
din loc, socotind că nu-i mai fusese dat să se 
lupte cu o asemenea povară, acum îl ridicase cu 
destulă uşurinţă, la fel cum îl mînuise şi domnul 
Filip. Din ce în ce mai surprins, începu să-l supună 
unui examen amănunţit şi abia atunci îşi dădu 

seama că-şi schimbase mult, foarte mult înfăţişarea. 
Pielea, sau ce-o fi fost, de culoare neagră la început, 
căpătase acum o nuanţă albăstrie, broaştele păreau 
acoperite de rugină, iar fermoarul prezenta adîn
cituri ca şi cum conţinutul ;ar fi descrescut în volum. 
Colţarele şi bara care înlocuia balamalele îşi pier
duseră parcă rigiditatea, deveniseră mai subţiri, ară
tînd ca nişte bucăţi de tablă coclită. Incuietorile se 
desprinseseră din lăcaşurile lor, iar broaştele se 
deformaseră, dobîndind aspectul materialului plas
tic. La marginile laterale se remarcau alte adînci
turi şi neregularităţi, iar riglele şi rozetele, la înce
put bine asounse sub margini, ieşeau la iveală ca 
elementele unei maşinării distruse. Singure minerele 
îşi păstraseră trăinicia, dar şi ele vădeau semne de 
alterare, ca şi cum ar fi fost arse. Ba unul dintre 
ele, cel din mijloc, se acoperise de crăpături, gata
gata să se sfărîme. 

Rămase locului, chibzui şi se decise în sfîrşit să 
apeleze la autorităţi. Trebuia să fi făcut lucrul 
acesta de mult dacă se gîndea bine. Nu înţelegea 
de ce ezitase atîta, cînd însăşi persoana domnului 
Filip îi inspirase nelinişte şi îngrijorare. Poate că 
nu dorise să se facă de rîs, căci, oricum o luai, 
istoria nu era vrednică de crezare şi ar fi fost poate 
un prilej de haz pentru întreg satul. 
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Porni grabnic spre postul de miliţie. In drum 
se întîlni însă cu medicul satului, căruia îi povesti 
totul. Acesta, un tînăr înalt şi slab, cu un chip 
exprimînd plictiseala, se însufleţi brusc, dori să 

vadă neapărat geamantanul. Se îndreptară către pos
tul de miliţie, unde găsiră un ofiţer abia sosit din 
Tulcea, îi cerură sprijinul şi porniră tustrei către 

casa lui Ia.chint. Aici aşezară geamantanul pe o 
masă şi se pregătiră să-l deschidă. 

Reuşiră în scurtă vreme, folosindu-se de un 
cleşte, un ciocan şi o şurubelniţă. Deschiseră capa
cul şi priviră îndelung conţinutul fără să înţeleagă 
la început prea bine despre ce era vorba. Le trebui 
o j umătate de ceas pentru a-şi da oarecum seama 
de ceea ce aveau în faţă. 

Rînduite pe trei ~ iruri, puţin înclinate, cu mar
ginile superioare la acelaşi nivel, cu colţurile rotun
jite, se vedeau numeroase bucăţi dreptunghiuliare. 
Intr-un spaţiu rămas neocupat se afla de asemenea 
un sul de hîrtie înfăşurat în benzi care să-l ocro
tească de deteriorare. Atît bucăţile dreptunghiulare 
cît şi sulul aveau o culoare argintie. Păreau con
fecţionate dintr-un metal sau aliaj deocamdată greu 
de identificat. Un miros înecăcios, ca de gaz toxic, 
se răspîndise în odaie după ridicarea capacului, şi 

trebuiră să deschidă ferestrele pentru aerisire. Se 
dădură o clipă înapoi, reveniră însă asupra mesei 
şi continuară să examineze cu interes sporit con·
ţinutul geamantanului. In cele din urmă medicul 
îndrăzni să scoată, la întîmplare, unul din acele 
dreptunghiuri. 

Era o placă subţire, parţial oxidată, pe care se 
aflau înscrise, mai bine zis imprimate, nişte ·texte 
într-o anumită ordine. La o cercetare mai atentă 
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se constată, într-adevăr, că structum acestor bucăţi 
dreptunghiulare suferise din plin de pe urma 
acţiunii agenţilor atmosferici, după cum bănuiră. 

Scoţînd un alt dreptunghi remarcară că şi acesta se 
afla în curs de descompunere. Intreg conţinutul gea
mantanului se prezenta de altifel supus unei ire
mediabile alterări şi poate că aşa se explica mic
şorarea greutăţii lui. Cum un nou val de miros 
sufocant invadă încăperea, trebuiră să se ţină o 
bucată de vreme departe de masă. 

Erau, fără îndoială, interesante fişele acestea, 
şi la un examen mai apr;ofundat medicul observă 
că sînt întocmite în limba latină medievală. Cum 
înţelegea bine această limbă nu-i fusese greu să 

priceapă textele, în afam unor însemne ce păreau 
să fie simbolurile unui cod. Lectura, la început 
superficială, îl umplu mai tîrziu de uimire. Pricepu 
repede că fiecare din aceste fişe caracteriza amă
nunţit pe cite un locuitor al satului S... Se folo
siseră criterii savante pentru alcătuirea rubricilor, 
la rîndul lor criteriile se subdivizau spre a se rea
liza pesemne un portret de maximă exactitate. 
Principalele capitole care intenţionau să circum
scrie datele personale .erau : sîngele, sistemul ner
vos, aspectul strict fizic. Sîngele presupunea la 
rîndul lui alte caracteri1stid chimice, douăzeci la 
număr, specific!în'du-se pentru fiecare o anume 
indicaţie codificată. Capitolul sistemului nervos 
cuprindea şi el numevO'ase subcapitole şi subdivi
ziuni privind caracterul şi temperamentul, afecti
vitatea, voinţa, imaginaţia, toate notate tot codi
ficat prin simboluri de neînţeles. Capacitatea şi 

trăsăturile strict organice erau şi ele amplu ana
lizate prin feluriţi indici. Se mai vedeau paragrafe 
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referitoare la simţuri, la glande, la funcţionarea 

organelor interne. Fiecare fişă se încheia cu oîteva 
concluzii privind comportamentul general, indi
cîndu-se în consecinţă la ce anume ar trebui să fie 
folosit cel descris. 

- Ia stiai, nu cumva medicamentele pe care mi 
le-ai solicitat în urmă cu cîteva luni erau pentru 
acel domn Filip? întrebă medioul 

- Aşa e, confirmă Iachint. 
- Bine, dar ceea ce mi-ai cerut atunci, da-

că-mi amintesc bine, nu era decît..„„ 
Ofiţerul de miliţie îl privi mustrător pe Iaohint 

pentru că nu anunţase autorităţile asupra necunos
cutului. 

- Nu te-a izbit nimic ciudat în înfăţişarea lui? 
îl întrebă el pe pescar. 

- Nimic, doar că semăna cu un animal şi că 

vorbea cam stricat româneşte. 
- Dar fişele acestea se descompun cam repede ! 

exclamă medicul. 
Intr-adevăr, după cum constatară, rîndurile de 

fişe păreau că-şi micşorează volumul. Unele dintre 
ele se sfărîmaseră, se frînseseră. Medicul începu 
să le scoată şi să le aşeze pe masă, dar operaţia se 
dovedi zadarnică : dreptunghiurile se întunecau la 
culoare, apoi se preschimbau într-un soi de cenuşă. 
Intrară cu toţii în panică, neştiind cum să oprească 
procesul de descompunere care se extinsese şi asupra 
sulului. Medicul îi rupse legăturile şi-l desfăcu, 

dorind să-l cerceteze şi să-l memoreze cel puţin. 

!şi aplecară capetele şi văzură pe coala de 
culoare albastră elementele unei hărţi fără să pri
ceapă inscripţiile ei anapoda. După cum recunos
cuseră, aveau în faţă harta Deltei, căci se vedeau 
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limpede majoritatea lacurilor, a canalelor, ghio
lurile şi ostroavele, dar toate prezentate schematic, 
geometrizat. Un aspect aparte îl reprezenta exis
tenţa unor platforme presărate din loc în loc, legate 
între ele prin căi Largi de comunicare asemenea 
unor autostrăzi de-a lungul cărora se înşirau cranii 
cu oasele încrucişate. Dar ceea ce-i surprinsese mai 
mult, stîrnindu-le chiar un sentiment de spaimă, fu 
bizara luminiscenţă a hărţii, precum şi mişcarea 

abia perceptibilă a amănuntelor ei. Se părea că 

pe coala din faţa lor fusese aşternută o hartă „vie", 
ceva care conţinea un chip real, la scară microsco
pică, o lume. Supusă însă aceleiaşi distrugeri grab
nice, harta se înnegrea, îşi pierdea contururile, arăta 
oa măcinată de acţiunea unor acizi. In scurtă vreme 
deveni o grămăjoară de pulbere neagră. Iar cînd 
fişele împărtăşiră aceeaşi soartă, se priviră între ei 
fără a mai scoate o vorbă. Dispăruse orice măr
turie convingătoare. Părăsiră cu toţii încăperea 

pentru a respira în voie şi cit mai mult aerul curat 
de afară. 

Pescarul Iachint nu-l mai aşteptă pe domnul 
Filip, ofiţerul de miliţie se înapoie la Tulcea, medicul 
reflectă o vreme asupra fişelor, amintindu-şi că 

fiecare dintre ele se întemeia pe criterii strict ştiin
ţifice, că o bună parte din conţinutul lor se referea 
la afectivitate, poate pentru combaterea acesteia. 

Geamantanul deveni o vechitură inutilizabilă şi 

fu aruncat în apa canalului. 



PĂIANJENUL 

În barcaz se aflau trei oameni care, doborîţi 
de arşiţă, cu gîtlejurile uscate şi mădularele stoarse 
de puteri, aruncau priviri apatice malurilor înver
zite ce se desfăşurau de o parte şi de alta a flu
viului. 

Pluteau astfel de multă vreme, nu mai ştiau de 
cînd, uitaseră de ţinta şi scopurile călătoriei. Ince
taseră să-şi vorbească, se oufundaseră într-o tăcere 
posacă, duşmănoasă. Uneori vîsleau, alteori înăl

ţau o velă veche, unsuroasă şi cîrpăcită, pe care 
vîntul o umfla uşurîndu-le înaintarea. Poposeau 
noaptea la întîmplare în cîte un loc ferit, cît mai 
izolat, şi adormeau obosiţi, trudiţi de această expe
diţie care-şi pierduse de mult sensul şi rosturile. 
După ce pătrunseseră în canalele Deltei, pe care le 
străbătuseră în cea mai mare parte, reveniră la flu
viu şi îşi reluară cursa prin bălţi. Navigau în 
neştire, necontenit, cuprinşi de un automatism, stă
pîniţi de o putere care-i împingea mereu spre alte 
tărîmuri necunoscute. 

Cel care mînuia cîrma, Pavel, înalt, vomic şi 

roşcovan, privea într-una înainte, nu-şi schimba 
poziţia trupului. Trăsăturile îi erau ca împietrite. 
Cămwşa uzată şi decolorată, pantalonii vechi peti-
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ciţi la genunchi, pălăria de pai, cu borurile sfîşiate, 
îl arătau ca pe un naufragiat. Al doi:lea, Hariton, 
mărunt şi vînjos, cu faţa rotundă şi congestionată, 

purtînd straie de pînză cenuşie, slinoasă, şedea 

rezemat întreaga zi de o latură a barcazului, uitîn
du-se ţintă la cer, cu m îinile împreunate peste 
genunchii strînşi la gură. Cîteodată se apuca să 

vîslească, îndeplinind treaba aceasta fără tragere de 
inimă, într-o muţenie deplină. Al treilea, Sebas
tian, tînăr, inalt, deşirat, purtînd nădragi destrămaţi 
la manşete şi un tricou marinăresc acoperit de pete, 
şedea ghemuit la prova, cu obrazul ocrotit de o 
batistă ce se îmbibase de trnnspirnţie. Din cînd în 
cînd, apuca şi el lopeţile vîslind uşor, îndoindu-şi 

spinarea şi uitîndu-se fără interes la priveliştea 

înconjurătoare. 

Ambarcaţiunea şubredă trosnea din toate înche
ieturile şi lua necontenit apă. Pe fundul ei, nivelul 
apei creştea mereu ; cîte unul o arunca din cînd în 
cînd, cu o căldare, peste bord ... Marginile roase, ca
targul alcătuit din două bucăţi înnădite grosolan, 
toate aveau un aspect jalnic. Se observau pe podea 
cîteva obiecte de uz marinăresc : un butoiaş pen
tru apă, straie de muşama, colaci de frînghie. De-a 
lungul marginii din stînga fusese legat un ghionde1 
lung, cu o cange la vîrf. Rezemate de butoiaş se 
vedeau două topoare şi alături de ele un fierăstrău, 
un ciocan şi o cutie de tablă cu scoabe şi cuie. Risi
pite pretutindeni, raniţe şi saci... 

Datorită îndelungatei sale peregrinări, barcazul 
se acoperise cu frunze şi trestii, cu melci şi scoici 
care năzuiau parcă să-l umple. Ierburi de apă se 
agăţaseră de borduri, pătrunseseră în interior gata 
să alcătuiască un strat gros pe podele. Nimeni nn 
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îndepărta aceste rămăşiţe de plante şi de vietăţi 

care continuau să plutească împreună cu navigatorii 
ca nişte mărturii ale locurHor străbătute, ca nişte 

semne care le prevesteau poate sfîrşitul... Lîngă 

cîrmaci atîrnau nişte năvoade zdrenţuite care sluji
seră pesemne unui pescuit aproximativ, atît cît era 
necesar hranei acestor oameni din ce în ce mai isto
vi ţi , mai sfîrşiţi de puteri... 

!şi aminteau vag cum părăsiseră portul Tulcea şi 
cum începuseră călătoria aceasta fără capăt, dar nu 
reuşeau să-şi explice îndeajuns ce anume căutau 

prin bălţi, ce anume îi îndemnase să se avînte aşa, 
prin pustietăţile canalelor şi gîrlelor, îndurînd ziua 
dogoarea ucigătoare a soarelui, noaptea frigul, ume
zeala şi înţepăturile ţînţarilor. Îi apucaseră ploi, nişte 
ploi violente, năpustite sălbatic asupra lor, dar aces
tea ţineau parcă de un treout foarte îndepărtat, 

neguros, incert, imposibil de reprodus chiar şi cu o 
aproximativă limpezime. Trecuseră prin comune pe 
care le cunoşteau foarte bine şi auziseră glasurile 
oamenilor care-i chemau pe nume întrebîndu-i ce 
anume caută, încotro se îndreaptă. Rămăseseră însă 
muţi, nesimţitori, copleşiţi de aceeaşi apatie. Plu
teau in neştire, rătăceau necontenit, porneau şi re
veneau în apele fluviului sau în bălţi într-o cursă 
fără limite, fără scop. 

Slăbiseră şi îmbătrîniseră. Hrana, alcătuită în 
exclusivibate din peşte fiert sau fript, nu-i mai 
atrăgea. Şezuseră înaintea focurilor, noaptea, şi ron·
ţăiseră ultimii pesmeţi, privind ţintă flăcările, nepu
tincioşi să se smulgă din acest coşmar. Innoptaseră 
apoi în mijlocul lacurilor, pe grinduri sau plauri, 
ascultînd nepăsători strigătele pi'.tsărilor, clipocitul 
peştilor care ţîşneau din ape. 

163 



Acum o apucaseră din nou pe Dunărea Veche, 
spre ostrovul Ceamurlia pe care-l depăşiseră înain
tînd către lacul Trei Iezere. Străbăteau iar locuri 
cunoscute, treceau printre perdelele de trestii înalte 
şi foşnitoare, afundîndu-se în canale înguste sau 
largi, cu apele limpezi şi lucii, pe sub ramurile săl
ciilor bătrîne ale căror siluete străjuiau pînă de
parte întinderile înverzite. 

Pavel încercase să se smulgă din această neînţe
leasă toropeală, dorind să-şi recapete măcar pentru 
o clipă luciditatea, ca să pună astfel capăt peregri
nării în care se afundaseră el şi însoţitorii săi. In 
calitate de conducător al grupului, trebuie să fie mai 
întreprinzător, mai ager, trebuia să destrame mai 
ales vraja care-i cuprinsese pe toţi deopotrivă. O 
indiferenţă totală, izvorîtă din întreaga lui fiinţă. 

ca o stare organică, îl împiedicase să înţeleagă cum 
se cuvine nebunia care-i cuprinsese, îl împiedicase 
să facă cea mai mică sforţare spre a se elibera de 
ea. Pricepea întrucîtva că ceea ce se petrecea nu era 
cîtuşi de puţin firesc, dimpotrivă, anapoda, de ne
conceput. Mai departe nu reuşea să meargă însă. 

Spiritul său de iniţiativă se dizolvase, nu izbutea să 
facă nici un efort, asupra minţii sale se abătuse un 
văl gros, opac, voinţa îi era paralizată. 

Hariton renunţase de mult la orice forţare : îm
păcat cu situaţia, se complăcea într-o lenevie pe 
care o simţea fără ieşire. Cum şedea mereu rezemat 
de marginea bărcii, cu genunchii strînşi la gură, cu
prinşi de braţele sale vînjoase, arăta că nu va mai 
fi în stare de o împotrivire. Incercase şi el să se 
scuture de această vrajă, aducîndu-şi aminte de spu
sele bunicilor săi care pretindeau că unii oameni, 
aflaţi în Deltă, sînt ameninţaţi de o fiinţă vrăjmaşă, 
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care mai întîi îi ameţeşte, iar apoi îi atrage spre 
moarte. 

Sebastian, cu och ii tulburi, tot ghemuindu-se la 
prova, era încă înfricoşat de viziunile saJe, de pri
veliştea contemplată. Văzuse, în mijlocul ghiolului 
Uzlina, în timpul acestei călătorii blestemate, felu
r ite întruchipări care-i nimiciseră dreapta judecată. 
Nişte făpturi înalte, unduioase, îl chemaseră către 

plauri, ademenindu-l cu înfricoşătoarea lor frumu
seţe . Puţin a lipsit să nu sară în apă şi să nu înoate 
către ele. 

Dar nu numai el avusese halucinaţii. In nopţile 
negre, de nepătruns, văzuseră focuri aprinse în mlaş
t ini şi la lumina lor mişcîndu-se nişte făpturi mon
struoase. Prin aburii ridicaţi la încrucişarea canale
lor apăruseră parcă nişte bătrîni înalţi şi bărboşi, 

care se uitau la ei cu tristeţe. In alte locuri, reptile 
şi păsări gigantice îi urmăriseră, gata să-i înşface ... 
De unde se iveau aceste neînţelese întruchipări, cine 
le făurea în dispreţul realităţii, atît de ordonată şi 

de logică? 
Nici un licăr de nădejde nu le mai însufleţea 

cugetele. Lîncezeau într-o inactivitate totală, se des
prindeau încet de viaţă , intrau într-un alt univers, 
alcătuit din fantasme, se pierdeau într-o existenţă 
dezordonată, iraţională .. . Incă dormeau, mîncau, a:s
cultînd de puterea unor obiceiuri şi reflexe care nu 
dispăruseră din fiinţa lor. 

Poate că fusese o întîmplare, poate că norocul 
începuse să le surîdă . Cînd Sebastian mai făcuse un 
efort spre a se smulge din toropeală, dăduse cu pri
virile lui tulburi, în preajmă, de pricina morţii ca
re-i aştepta . Era acea mică vietate despre care-i vor
biseră bunicii. Păianjenul se găsea la doi paşi de 
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E:>l, într-o aidîncitură din lemnul bărcii. Da, em o 
vietate măruntă, ou luciri metalice, cu membre mul
tiple şi străvezii. Din trupul lui hidos începuse să 
toarcă o pînză albidoasă şi deasă. Se simţea la fel 
de neputincios să intervină, deşi îşi dădea seiama 
acum de cauza pieirii sale şi a celorlalţi. Vietatea 
părea să-l privească cu o expresie de triumf în 
ochii ei enormi, gura vorace, mandibulele şi trompa 
de culoare neagră. 

Pînza se ţesea cu repeziciune, asemănătoare cu 
o nea fină care acoperea tot mai strîns ambarcaţia. 
Impletită din fire aproape invizibile, reţeaua ei aca
para într-una spaţiul, tinzînd să-i imobilizeze. Se 
întinsese între crivace, se legase trainic de strapazane 
şi se ţesea din ce în ce mai repede. Totuşi, păianje
nul nu se mişca din loc, nu părăsea adîncitura în 
care-şi aflase sălaş. CeHalţi văzuseră şi ei pînza, dar 
rămăseseră la fel de inrdiferenţi, de nesimţitori ; 
Pavel mînuia cîrma cu privirile în gol, Hariton se 
apleca asupra vîslelor fără vlagă, fără tragere de 
inimă. 

Sebastian se gîndi îngrozit că era singurul dintre 
ei în măsură să facă ceva.„ Simţea acum la tălpile 
picioarelor atingerea lipicioasă a pînzei, care-şi fă

cuse din trupul lui un nou punct de sprijin. Ulti
mele puteri i se scurgeau din trupul copleşit acum 
de o stare de vis tulbure. Se rostogolea într--o genune 
rece, treptat mai neagră, mai adîncă„. 

Barcazul plutea acum pesemne pe lacul Trei Ie
zere. Da, era lacul Trei Iezere, fără îndoială. 11 re
cunoşteau cu toţii, pierduţi în somnolenţa lor. 

Cerul se desfăşura alb, imens, deasupra lor. Se 
auzea vag clipocitul apei, cîte un foşnet de iarbă 

acvatică oe se tîra pe lîngă pîntecele ambarcaţiei. 
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Zburau din cînd în cînd pă·sări care se uitau la ei 
neputincioase. La suprafaţa apei se vedeau plutind 
frunze de lintiţă şi de nufăr. Pînza se ţesea trainică, 
sigură, fatală. 

A fost, se înţelege, un noroc cînd vietatea şi-a 

părăsit locul începînd să alerge de colo-colo, parcă 
verifkînd reţeaua, examinînd-o, spre a se încredinţa 
de puterea ei. Acum o vedeau în lumina soarelui, o 
cercetau în voie, pătrunşi de un dezgust fără mar
gini şi fără de leac. 

Era rotundă, aproape sferică, de culoare ver
zuie. Crescuse parcă, devenise ca mărime aidoma 
unei scoici, scotea un zumzet egal şi o răsuflare 

otrăvită, insuportabilă. 

Sebastian se afla la capătul puterilor. Era greu, 
foarte greu să se opună totuşi somnului, epuizării 

fizice. Nu mai avea vlagă. 
Gemu adînc şi îşi zvîrli pidoarele în lături, 

aproape mort de trurdă. Ceilalţi .încercau să se 
smulgă din toropeală .ca să .sfîşie pînza ţesută acum 
peste aproape întreaga ambarcaţie. Apucară care ce 
nimeri în dorinţa de a ucide. Vietatea, o clipă des
cumpănită, încercă să se strecoare într-o crăpătură. 
Sebastian o ajunse şi o strivi icu piciorul. Pînza se 
sfîşie, se rupse în fîşii lungi, dispăru în cele din 
urmă. Din păianjen rămăsese numai o pată albă, 

un fel de pulbere argintie care fu luată de v înt. 
Se aflau în plină noapte dar, în orbirea lor, lua

seră luna drept soare, într-atît de strălucitoare şi 

de fosforescentă fusese pînza. 



DEPOZITUL 

Crezi oare că nu există nici o legătură între 
acel cimitir al navigatorHor pe care tocmai l-ai 
părăsit şi grindurile care se alcătuiesc treptat din 
depunerea aluviunilor în preajma mării ? 

Intrebarea fiindu.,.mi adresată brusc, m-a luat 
prin surprindere, ba m-a şi speriat. Am întors capul 
şi la lumina şovăielnică a unui felinar de stradă am 
văzut o făptură mătăhăloasă, cu chipul înăsprit, ce 
se apropiase pe nesimţite fixîndu-şi privirile arză
toare asupra mea. M-am tras îndărăt, mirat la culme 
de această apariţie şi am încercat să mă îndepăr
tez. Din păoate, nu găseam un loc de refugiu, căci 
trotuarul era îngust, iar .uliţa, întunecoasă, umbrită 
de arbori bătrîni, părea să se sfîrşească într-o fun
dătură. Trebuia poate să-l îmbrîncesc pe individul 
care-mi tăiase calea împiedidndu-mi retragerea. Şi 

chiar m-am gîndit s-o fac, impulsul meu fiind totuşi 
lipsit de hotărîre. 

- Ştiu că-ţi inspir repulsie, am 1auzit din nou 
glasul profund al matahalei. Mai ştiu că spusele 

· mele nu fac doi bani, nu trezes~ vreun interes prin
tre ascultătorii de rînd. Am cutezat să-ţi vorbesc 

· totuşi fiindcă te-am văzut în apropierea acestui ci-
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mitir care este o nouă dovadă a puterii destinu1ui ,
o nouă mărturie a inexplicabilelor capricii ale sorţii. -

Tonul cu nuanţe oarecum blînde _m-a determinat 
să-mi domolesc pornirea şi să stau în cumpănă. In
dividul din faţa mea îmi părea cunoscut. !mi dădui 
seama că-l zărisem îri bodega pe care tocmai o pă
răsisem. Mă urmărise, fără îndoială. Pesemne că 

era un pierde-vară îri căutare de turişti dispuşi să-i 
asculte palavrele , un om care în schimbul băuturii 
înşira poveşti în întregime născocite pentru a cîştiga 
astfel bunăvoinţa şi generozitatea ascultătorilor oca
zionali. 

Am vrut să-i întind o bancnotă şi să pornesc mai 
departe, dar n-am izbutit să-mi duc pînă la capăt 
intenţia. Nu ştiu de ce, n'li se făcuse teamă să nu-l 
jignesc. Ceva ciudat se desprindea din făptura lui, 
ceva oore îndepărta presupunerea că ar fi un cer
şetor ori un vagabond. 

Am pornit către cheiurile fluviului făcîndu-1 să 
înţeleagă că-l las să mă însoţească cîteva minute. 
Mi s-a alăturat şi abia atunci, la lumina puternică 
a altui lampadar, am văzut cît este de bătrîn şi de 
ciudat. 

Faţa lui scofîlcită, brăzdată de cute, împînzită de 
creţuri , avea o culoare pămîntie. Buzele vinete, 
aproape negre, gum suptă şi obnajii căzuţi îi dădeau 
un aer de mască menită a ilustra consecinţele exce
selor. Purta o haină largă , de croială simplă , avea 
gîtul ocrotit de o eşarfă decolorată , picioarele vî
r îte într-o pereche de bocanci ţintuiţi care scoteau 
un zgomot nesuferit pe caldarîm. Şapca sa cu urechi, 
semănînd cu cele ale mateloţilor din gravurile olan~ 
deze, cîţiva bumbi desperechiaţi care-i străluceau 

pe pîntec, pantalonii vărgaţi şi strîmţi îl făceau să 
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arate coborînd parcă din lumea vechilor navigatori , 
aşa cum sînt ei înfăţişaţi d e către Melville, Poe sau 
London. Con tinuam să-l ascult, deşi un început de 
în fiorare prindea să se cuibărească în sufletul meu. 

-- Sînt într-adevăr foarte bătrîn, a recunoscut el 
c3 şi cum mi-ar fi citit gîndurile. Am navigat mult , 
mereu neobosit, nu mi-iam cruţat puterile cutreie
rînd 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 ş i uraganele. 
Adesea m-am îmbătat şi m-am încăierat, am ucis 
şi am fost gata să fiu ucis, am trecut prin aventuri 
pe drept cuvînt extraordinare. 

Prinse să rîdă cu un soi de hîrîit. Lăsa impresia 
că ar avea în piept sau în gîtlej un lichid vîscos 
oâre clocotea ... Am tăcut şi am continuat să înain
tez către fluviu, hotărît să pun capăt acestei con
vorbiri şi să-l părăsesc pe necunoscut la intrarea 
hotelului. Urma să mai stau cu el aşadar încă două 
minute cel mult. 

- Cimitirul pe care l-ai văzut, reîncepu el, e 
un rezultat, o consecinţă a tuturor cutezanţelor. Re
prezintă încheierea definitivă a oricăror avîn turi. 
In fiecare port al lumii există asemenea cimitire în 
care ajung să se odihnească în cele din urmă mari
narii. Nimeni nu poate preciza clipa sfîrşitulu i ş i 

mai ales locul în care vEi fi înmormîntat. Ca mari
nar poţi sfîrşi în adîncurile oceanelor sau în cine 
ştie ce localitate pe lîngă care ai trecut nepăsitor, 

fără a-ţi închipui că acolo vei odihni pentru vecie. 
Înaintam către hotel şi mă gîndeam că va trebui 

să fac un duş înainte de culcare. Priveam distrat 
zidurile întunecate ale unor foste antrepozite, faţ::t-
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dele severe ale unor prăvălii din vechime, clădirile 
cu ferestre şi uşi oblonite, cu trepte de piatră la 
intrări, cu ferestruici zăbrelite la nivelul trotuaru
lui. M-am lăsat învăluit de simţăminte fugare, ne
lămurite, am încercat să-mi închipui activitatea 
acestui port care cîndva adunase pe restrinsa lui 
arie o bună parte din gălăgia şi mizeria Levantu
lui. Străzile tăcute străbăteau noaptea de mai şi 

miresmele domoale ale saloîmilor îţi stîrneau o vagă 
melancolie. Deasupra mea andeau constelaţii, la doi 
paşi se scurgeau apele negre ale Dunării în care se 
răsfrîngeau mulţime de lumini tremurătoare. Puţinii 
trecători grăbeau pasul spre casă şi doar dinspre 
restaurantul „Ma rea" sosea un vălmăşag de sunete 
caracteristice reuniunilor gălăgioase. 

- Am ales acest oraş pentru a-mi încheia în el 
existenţa, continuă bătrînul. Imi place. E liniştit, 
oarecum izolat, şi cred în mod absurd, aşa cum cred 
toţi cei ce se aiflă în ajunul decesului, că mă voi 
bucura după moarte de o privelişte care nu va mai 
fi, desigur, pentru mine. Am ales acest orăşel şi din 
alt motiv, mult mai puternic : şi anume, legătura 

statornică între cimitirul pe oare 1-iam lăsat în urmă 
şi aluviunile ce se tot stratifică aduse de apele Du
nării. Amîndouă, şi cimitirul şi aluviunile, sînt oa 
nişte depozite a căror reprezentare a luat în min
tea mea forma unui ansamblu bine închegat. In 
adîncurile solului, la un anumit nivel, se află depuse 
atît osemintele temerarilor, cît şi obiectele de care 
s-au folosit în scurta lor viaţă. Oamenii tind să 

Rtingă nemurirea prin cele mai felurite căi, dorind 
să trăiască la nesfîrşit . Această tendinţă este adînc 
sădită în inimile lor nefericite. In adîncurile pămîn
tului însă, la numai doi metri, printre apele freatice, 
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în umezeală şi putreziciune, răposaţii alcătuiesc un 
strat deasupra căruia continuă să se desfăşoare lupta 
pentru dobîndirea aceleiaşi himerice sau posibile ne
muriri ... 

Mă cam plictisea filozofia aceasta a nimicniciei, 
pretext dorind să justifice lenea şi neîmplinirea. Cu
noşteam bine ispititoarea ei chemare pentru spiritele 
incapabile să-şi consacre puterile unei activităti 

creatoare. Păşeam încet alături de acest însoţito i' 

limbut. O anume vrăjmăşie împotriva lui mă în
cerca şi voiam să scap, răsplătindu-i elocvenţa stîn
gace cu ceva de băut. Cum nu aveam chef de bău
tură, m-am simţit din nou îndemnat să-i întind o 
bancnotă şi să-l las apoi în plata Domnului. Mi se 
făcuse somn. Imi reaminti mulţumit de drumul pe 
~are trebuia să-l fac a doua zi la înapoierea în ca
pitală. 

Necunoscutul mă rugă brusc să-l aştept o clipă , 

pătrunse în restaurant şi reveni ţinînd în mină o 
sticlă cu rom, băutură care-mi stîrnise întotdeauna 
un dezgust fără margini. !mi arătă un pahar d ecla
rînd că-l procurase anume pentru mine şi mă pofti 
să-mi prelungesc plimbarea pe cheiul de data asta 
cu desăvîrşire pustiu. Mă apucase de braţ şi mă 

împinse uşurel către un şir de şlepuri amarate în 
apropierea unui mic ponton. Ne oprirăm chiar la 
marginea de beton a cheiului, unde văzui o lunt re. 
Turnînd din sticlă în pahar, ciudatul meu însoţitor 

stărui să sorb o înghiţitură , în timp ce el însuşi 

ducea la buze sticla cu lichid cafeniu. 
- Iţi voi arăta, spuse el, un lucru vrednic de 

cea mai mare luare-aminte, ceva ce a rămas necu
noscut tuturora, îţi voi dezvălui o taină pe care ni
meni n-ar reuşi s-o întrevadă măcar. 
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- Dar n-am de gînd să merg cu dumneata! am 
strigat eu iritat la gîndul că sînt silit să ascult de 
îndemnurile acestui ins ale cărui intenţii nu reuşeam 
să le înţeleg. 

- Vei merge, sînt încredinţat că nu te vei opune 
unei şanse unice în telul ei, că nu vei refuza să con
templi o privelişte mai mult decît ciudată„. 

- N-am chef de nici o ciudăţenie ! m-am răstit 
eu enervat de-a binelea, presimţind totuşi că-l voi 
urma, ascultînd de curiozitatea care începuse să mă 
roadă. 

întotdeauna am fost de altfel victima propriei 
mele curiozităţi. Intru în încurcături de tot soiul 
din cam~a asta. Marea mea slăbiciune, sînt nevoit 
să recunosc, o constituie aventura sub orice formă 
s-ar prezenta ea. lmi place să risc, să simt acea în
fiorare izvorîtă din contactul cu neobişnuitul, cu 
ceea ce iese dintre limitele realităţii îndeobşte ac
ceptate. M-au atras mereu enigmele, m-am simţit 
într -una înclinat către latura misterioasă a lucru
rilor. Sînt, fără îndoială, un ins ou aplecări nepotri
vite anilor pe care-i număr. 

Dreapta judecată îmi dicta să rămîn totuşi lo
cului, să nu mă aventurez în necunoscut. Tot dreapta 
judecată mă povăţuia să mă înapoiez la hotel şi 

să mă odihnesc pentru a fi bun de drum a doua zi. 
Fiindcă sorbisem paharul cu rom, mi se redeş

teptară însă toate simţămintele încercate în tine
reţe, toate dorinţele mocnite, aţipite, dorinţe aprige 
care mă împingeau către necunoscut, cerindu-mi 
să particip la o anume întîmplare capabilă să-mi 

procure senZJaţia rară a înfiorării. Neputincios să mă 
împotrivesc tentaţiei, am urcat în barcă, z,îmbindu-i 
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acestui Charon care urma să mă poarte spre o altă 
lume. 

Bătrînul a înşfăcat vîslele şi ne-am îndepărtat 

de ţărm. Am ajuns în scurtă vreme în apropierea 
malului opus. Am plutit de-a lungul şantierului na
val, pe lîngă nişte barăci metalice şi clădiri portu
are, am alunecat prin dreptul unui şir de case pînă 
în apropierea vechiul:ui for. 

Ne-am oprit lîngă far, luntrea înfigîndu-se în 
nămolul malului. Băt.rîniul a coborît cu o sprinte
neală surprinzătoare, poftindu-mă să fac la fel. Era 
plin de neastîmpăr, alcoolul părea că i-a strecurat 
în vine putere şi avint. 

Răsărise luna şi rnzele ei dezvăluiau o privelişte 
cenuşie, tristă, deprimantă. Mergeam pe un teren 
alunecos, îmbibat de apă, acoperit cu o vegetaţie 
măruntă, chinuită. Am ocolit băltoacele murda re, 
din care răzbăteau mirosuri grele , de mîl şi plante. 
Ne-am îndepărtat mult de Dunăre, oraşul pierise 
încetul cu încetul într-o pîclă străvezie. Făceam 

scurte etape ca să sorbim cîte o înghiţitură de rom. 
ne reluam înaintarea cuprinşi parcă de o aprigă 

îndirjire. Ultimele mele temeri se risipiseră şi îna
intam voios, încrîncena't, stăpînit de o dorinţă căreia 
nu reuşeam să mă împotrivesc. 

Am nimerit în cîteva adîncituri în care sclipeau 
mocirle puturoase, am uroat coastele unor dune de 
nisip ce se vălureau care încotro, anapoda, ca spină

rile unor dihănii încremenite. Paşii noştri se auzeau 
înfundat, răsuflările ne deveniseră ritmice, şuieră

toare. Cîrnd priveam spatele lat, puţin încovoiat . 
al bătrînului oare-mi păşea înainte, presimţeam că 
voi lua parte la o întîmplare neobişnuită, aşa cum 
mi-o doream. 
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Şi nu m-iam înşelat. Ne afundaserăm într-un hă
ţiş de buruieni înalte şi ţepoase, coborîserăm un po
vîrniş ca să ne oprim în faţa unui panapet natural 
pe care creşteau nişte arbori chirciţi. Bătrînul dă-

tină violent unul din aceşti arbori şi malul se pră
văli dintr-o dată cu o bufnitură surdă, gata să ne 
acopere. Stratul de nisip mi-a ajuns pînă la ge
nunchi. 

- AstJa-i, spuse călăuza mea aprinzînd felinarul 
pe care-l luase ou sine, indicînd cu braţul borta 
neagră ce se căsoa:se înaintea noastră. 

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 aoum la nivelul fluviului. Sub 
tălpile noastre liicărea o vastă pînză de ape care se 
scurgeau lent către întunecimile fără oapăt ale tu
nelului. 

Am văzut apoi, 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-u 
confuzie totală, sub ochii mei se desfăşura un spec
tacol copleşitor. Mi-a trebuit un oarecare răgaz pen
tru a-mi recăpăta stăpînirea de sine. Aveam certi
tudinea că mă aflam la cîţiva paşi de ceea ce nimi
cise Dunărea de la apariţia ei pînă acum, de-a lun
gul secolelor şi a mileniilor. Vedeam ca prin vis 
frînturi de nave, toate ruginite sau putrede, acope
rite de mucegaiuri devastatoare, distruse, frînte, în
doite, sfîşiate ; prove de remorchere şi şlepuri, pîn
tece de fregate şi de galioane, fragmente de caiacuri 
şi ceamuri , toate unele peste altele, întrepătrunse, 

înfrăţite întru moar.te. Timone şi ancore se 1agăţa

seră unele de altele, catmge, lanţuri şi scripeţi se 
contopiseră pentru vecie. O parte a unei cabine îşi 
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etala hublourile sparte, acoperite de mîl. Un colac 
de salvare, purtînd inscripţii aproape şterse, se rosto
golise la baza unui cazan ce părea să fi fost de 
aburi. Cablurile şi otgoanele, parîmele şi scările de 
frînghie se amestecau în ghemuri încîlcite. Pe 
alocuri luceau stins guri de tun, paturi de flintă, 

pistoale cu plăsele frumos încrustate. Zăceau risi
pite pretutindeni resturi de canapele şi paturi, fo
tolii zdrenţuite şi mese cu picioarele retezate. Nu 
lipseau nici rămăşiţele veşmintelor, berete, tunici, 
pelerine, aparţin.înd celor mai felurite ţări. Şi peste 
tot, în această haotică îngrămădire de resturi se ve
deau oseminte omeneşti , hîrci şi ciolane care dădeau 
o notă lugubră rămăşiţelor. 

- Nu e cazul să vizităm toată ga leria, spuse 
bătrînul coborînd felinarul pe care-l ţinuse ridicat 
deasupra capului. Aici, datorită unor fernomene alu
vioniare de neînţeles, au ajuns toate epavele navelor 
ce au plutit pe Dună,re. Fluviul, de la izvoarele lui, 
a înghiţit şi înghite necontenit ambarcaţiuni, pur
tîndu-le încet, cu ajutorul mîlurilor, către aces t mu
zeu ce a luat fiinţă cine ştie cînd, printr-o inexpli
cabilă toană a destinului. Unii navigatori zac în 
cimitirul pe care l-ai văzut în oraş, alţii au poposit 
aici ... Ţi-am mărturisit doar că am de gînd să-mi 

închei existenţa în locul acesta, dar nu în cimitir, 
ci tocmai în hruba care ne adăposteşte acum, adică 
într-un mormînt potrivit demnităţii mele de mari
nar încercat ... Cînd te-am găsit lîngă grilajul ci.mi
tirului am înţeles imediaţ că eşti omul cel mai in
dicat să mă însoţeşti întru moarte şi, aducîndu-te 
aici, am dorit să mi te alături drumului fără capăt 
şi fără întoarcere care se deschide înaintea mea. 
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Bătrînul a început să hohotească scoţînd sune
tele acelea ce se asemuiau cu clocotul unui lichid 
vîscos. 

-- O să închid cripta, spuse el îndreptîndu-se că
tre ieşire. 

La început nedumerit, am fost străbătut brusc de 
un fior. M-am năpustit asupra lui şi l-am apucat 
de guler, oa să-l dobor. S-a descotorosit de mine 
cu un gest simplu. Avea o putere neobişnuită . Am 
căzut în genunchi, dar m-am ridicat şi i-am sărit 

în spate. A început o luptă deznădăjduită. Norocul 
nu m-a părăsit. Smulgîndu-mă din strînsoarea bă
t rînului, am apucat la nimereală a rangă de fier, 
cu care l-am izbit în creştetul capului. Nici nu s-a 
clintit. Rînjea în lumina felinarului pe care-l agă
ţase de cîrma unei corăbii. S-a îndreptat din nou, 
cu paşi rari, către ieşire. I-am cuprins picioarele, 
deşi îmi dădeam seama cît de zadarnică este împo
trivirea mea. O clipă am fost convins că mi-a sunat 
ceasul. Cu o ultimă sforţare am zvîcnit de jos şi 

am ţîşnit alergînd înaintea lui. Am ajuns la intrarea 
în hrubă, m-am căţărat pe povîrniş, m-am 3.găţat de 
ierburile firave care creşteau pe el, am apucat, 
deznădăjduit, tulpina unui arbust şi dintr-odată, oa 
sub puterea unui mecanism subteran, malul s-a pră
buşit în întregime, acoperind gura acelei văgăuni 
blestemate. M-am pomenit, sfîrşit de puteri, pe 
coama dunei şi pentru prima oară am simţit nebuna 
voluptate de a fi în viaţă. 

Am pornit cu paşi grăbiţi către Dunăre. Se ivi
seră zorile. Luminile orăşelului păleau, zarea răsă
ritului devenise purpurie. Străbăteam iute întinderea 
tristă, alcătuită din aluviunile fluviului care se de
puseseră în cantităţi mari aici. Cînd am ajuns la 
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luntre, am sărit în ea şi a m vîslit încorda,t pînă la 
m argine.a cheiului. Şi fiindcă vasul pasager urma 
să plece după o jumătate de ceas, m-am repezit 
către hotel ce să-mi iau geamantanul. 

Nici astăzi , după atîta amar de vreme, nu am 
convingerea că cele trăite de mine atunci au fost 
adevărate. Dar am găsit într~un buzunar al hainei 
paharul cu care am băut rom. 



MESAJ 

Interlocutorul meu, domnul Tomescu, se price
pea fără îndoială să captiveze atenţia, să-şi ţină 

ascultătorii cu răsuflarea tăiată. Mărunt de statură. 
pleşuv, neastîmpărat, el vorbea repezit, cu o strani·= 
înflăcărare. Poate că sticlele de bere sorbite să-i fi 
accentuat nervozitaitea dîndu-i totodată putinţa de 
a imagina fapte de un verosimil discutabil. L-am 
cunoscut ocazional, pe puntea vasului de călători 

care urca domol cursul fluviului şi cum mă plicti
seam în dimineaţa aceea de i,arnă, am acceptat să-l 
ascult, nutrind, bineînţeles , destula rezervă 1:'.au chiar 
neîncredere asupra celor pe care le susţinea. Dru
mul de la Sulina la Tulcea s-a desfăşurat astfel 
plăCut. Domnul Tomescu vorbea fără întrerupere,. 
istorisind păvanii din timpul îndelungatei sale şe

deri în Deltă. Era un om v1rstnic, avea deci expe
rienţa vieţii, văzuse şi auzise multe, se cuvenea să-l 
ascult cu toate că spusele sale mă făceau cîteodată 
să zîmbesc. 

Fusese cîndvia, înainte de ră1zboi, achizitor de 
peşte la o cherhana, şi amintirile sale din perioada 
aceea îi erau deosebit de d:riagi. Admitea că evoca
rea trecutului îl face să-şi retrăiască oarecum tine
reţea. Ţinea să mă convingă cum că fusese cîndva 
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un bărbat falnic şi mai ales neînfricat, că se lovise 
de greutăţi, că-şi primejduise chiar viaţa în sălbă
ticia bălţilor. Il ascultam şi mă minunam de fecund:l 
lui fantezie, care ştia să făurească întîmplări de ne
crezut, dar pline de o savoare şi un farmec nespuse. 
Am comandat mai multe sticle cu bere, pentru a 
stimula convorbirea, şi m-am desfătat cu o mul
ţime de basme bine ticluite. 

Desigur că domnul Tomescu mi-a vorbit mai în
tîi despre Terente şi Cocoş, cei doi tîlhari urmăriţi 
de autodtăţi pentru înfricoşătoarele lor isprăvi. 

Mi-a vorbit apoi despre fantomele celor înecaţi, care 
i se iveau lui din ape şi din stufării. Nu a uitat să 
pomenească nici de iele sau rusalce, care în liniştea 
ghiolurilor învăluite în bezne îşi cheamă melodios 
victimele. Mi-a împuiat astfel capul cu tot noianul 
de vechi superstiţii ale Deltei, unele numai de el 
ştiute. 

Vasul înainta duduind pe luciul fluviului, be
rea era excelentă, interlocutorul meu se dovedea un 
bun vorbitor. Şedeam pe oanapea, cu picioarele mult 
întinse sub masă, priveam pe fereastră malurile în
diguite, satele care se înşirau de-a lungul parape
telor de piatră. Un soare roşu răsărise luminînd pu
ternic pădurile acoperite de promoroacă. 

Domnul Tomescu a vorbit mult ţi la un moment 
da·t, trebuie să mărturisesc, nu mai eram atent la 
spusele lui. Mă cuprinsese o moleşeală, înclinam 
spre somn şi, tot căutînd o poziţie prielnică trupu
lui, am închis ochii plutind într-un ţinut ceţos ... 
Urechile mele au fost însă izbite de cîteva fraze 
care m-au smuls din somnolenţă. Am ridicat pleoa
pele şi l-am revăzut pe vorbitor la fel de însufleţit. 
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- Mi-a fost dat să asist, spunea el, la întîmpla
rea aceea neobişnuită, să văd cu propriii mei ochi 
cîţiva indivizi sleiţi de puteri, care agonizau pe grin
dul acela izolat ... 

M-am scuturat de moleşeală, mi-am reluat ve
chea poziţie aprinzîndu-mi o ţigară. Nu prea în
ţelegeam ce anume văzuse domnul Tomescu şi am 
cerut lămuriri. 

- Nu acordaţi o însemnătate prea mare amin
tirilor mele, îmi reproşă el. Bănuiţi pesemne că 

aveţi în faţă un palavragiu, că spusele mele sînt 
pure născociri. Vă asigur însă că spun adevărul. 

Delta ascunde, sau mai bine zis ascundea, în vremea 
tinereţii mele mari taine. 

Am turnat bere în pahare cerindu-i scuze pentru 
neatenţia mea. L-am rugat să reia de la capăt ex
punerea. De data aceasta am socotit că e cuviincios 
să-l ascult şi m-am silit să nu zimbesc, să fiu cît 
mai grav, să mă arăt preocupat la culme de cele 
auzite. Nu mi-a fost greu să-mi joc rolul, căci noua 
mea cunoştinţă se dovedea, după cum afirmam, 
foarte pricepută în a istorisi întîmplări. Dar cu 
timpul, înaintînd în expunere, m-am pomenit din
tr-odată captivat irezistibil de o povestire pe drept 
cuvînt palpitantă. Am alungat pentru o clipă îndo
ielile mele, devenind un ooreot ascultător. 

- Jn vremea aceea puţin înainte de primul răz
boi, reîncepu domnul Tomescu, îmi petreceam va
canţele şcolare în satul M... Rătăceam zilnic prin 
labirintul canalelor, care împînzeau împrejurimile 
aşezării de pescari. Descopeream la tot pasul pri
cini de profundă înaintare, îmi înohipuiam că po
posesc într-un ţinut foarte îndepărtat, mă îmbătam 
cu atmosfera unor peisaje mereu mai neverosimile, 
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mai ireale. În limpezimea apelor înoremenite înotau 
peşti primordiali, văzduhul era străbătut de păsări 
monstruoase, pe restrînsele petece de pămînt apă
reau vieţuitoare arhaice, la umbra tufişurilor zum
zăiau insecte rudimentare. !mi plă·cea să-mi închipui 
că mă aflu în terţiar şi fantezia mea zămislea fe
cundă imagini teribile. 

- Eraţi, se înţelege, foarte tînăr în acel timp, 
l-am întrerupt eu, dorind o precizare. 

- Desigur, aveam doar doisprezece ani şi tră

iam sub puternica influenţă a primelor lecturi, poate 
chiar a .cursurilor şcolare. 

- Dar dacă, totuşi, ceea ce aţi văzut atunci ;~ 

fost adevărat ? 
- M-am gîndit şi la asta, spuse el cu înflăcă

rare. Cine mă poate asigura că, într-adevăr, nu ni
merisem într-un ţinut rămas neevoluat ? 

Mi-.,am dat seama imediat că domnul Tomescu 
e un om cu imaginaţie . L-am privit ou simpatie. 
căci îmi plac oamenii oare din fapte aparent banale 
sînt în stare să extragă înţelesuri nebănuite, tulbu
rătoare. Domnul Tomescu era un poet fantast, un 
spirit înclinat către răstălmădri impresionante, o 
fire interpretativă în cel mai înalt grad. 

- Lotca cu care pluteam era mică, ~ngustă şi 

veche. Mă îndepărtam de sat în fiecare dimineaţă cu 
simţămintul că întreprind o nouă incursiune în 
trecut, ou nădejdea că voi trece prin peripeţii ex
traordinare. Continuam să văd pretutindeni ferigi 
arbores·cente, lepidodendroni şi caliamites ; în ochiu
rile de apă mişunau trilobiţi, îndărătul frunzişurilor 
tresăreau reptile gigantioe ... Căutam aventura com
plăcîndu-mă într-un jo.c de mine creat. Oriunde ni
meream, îmi încordam privirile şi auzul spre a sur-
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prinde semnificaţiile adînci ale .aoestor locuri sin· 
guratece, învăluite într-o stranie tăcere ... Lunecam 
spre cele mai inaocesibile ostrroave şi dumbrăvi , vis
leam sub dogoarea soarelui, îndurnm ploile ce se 
abăteau repezi a:supna mea pînă dnd, isitovit şi flă

mînd, mă vedeam silit să mă înapoiez în sat, dor
nic şi nerăbdător să întreprind a doua zi o altă ex
pediţie asemănăto:are. 

Domnul Tomescu era, vedeam bine, un mare 
iubitor de bere. Vorbea golind paharele unul după 
altul ca spre a-şi astîmpăra o sete năprazni:că . P e 
fruntea lui mult încreţită se iviră broboane de su
doare, iar în ochi îi licărea o flacără din ce în ce 
mai vie. Vocea i se subţiase luînd o tonalitate 
aproape dramatică. Se vedea limpede că evocarea 
adolescenţei trezea în el aprige şi mistuitoare sim
ţăminte. Am continuat să-l ascult, comandînd între 
timp două cafele. 

- imi aduc aminte cum într-o după-amiază 

orbitoare de iulie m-am îndepărtat foarte mult de 
sat, nimerind într-o zonă pe care nu o mai cutreie
rasem. Vîsleam încet şi lăsam frîu liber, ca de obi
cei, închipuirii socotind că mă aflu într-o epocă 

demult apusă. Am pătruns astfel într-un lac în
tins, neted, stîrninrl cîrduri imense de raţe şi gîşte . 

Lotca înainta domol, foşnind printre frunze de nu
făr şi de lintiţă. Simţeam în nări arome tari, mă 

pătrundeam de calmul împrejurimilor cufundate 
parcă într-o pîclă albicioasă. Dantelatele maluri n u 
se zăreau decî:t vag şi la senzaţia singurătăţii mele 
se adăuga convingerea nedesluşită că am poposit 
în mijlocul unei mări necurwscute ... Acolo, în apr10-

pierea unei gîrle năpădită de abundenţa neînfrînată 
a vegetaţiei, am văzut un grup de oameni. Am îna-
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intat repede, bucuros la culme de această întîlnire. 
presupunînd că am de-a face cu nişte excursionişti, 
care au sosit aici spre a se desfăta ca şi mine de 
farmecul Deltei. Am coborît pe mal şi m-am în
dreptat căh-e ei constatînd că erau cu toţii înalţi. 

bine legaţi, cam palizi, îmbrăcaţi în costume simple, 
ce semănau a combinezoane de cauciuc ... M-au în
timpinat binevoitori, vorbindu-mi într-o limbă ne
cunoscută, cu intonaţii melodioase, o limbă oare
cum cîntată . Mi-au mîngîiat chiar creştetul, au 
schimbat între ei nişte replici, m-au îndemnat prin 
semne să-i însoţesc pe o cărare ce tăia de-a curme
zişul lanul de stuf din apropiere. In scurtă vreme, 
am ajuns cu toţii la o clădire ce părea alcătuită din 
plăci strălucitoare de aluminiu. Am pătruns, la în
demnul oaspeţilor mei, în această clădire pomenin
du-mă într-o încăpere spaţioasă, un laborator poate, 
cu o aparatură de un înalt nivel tehnic, după cum 
se părea ... 

De data aceasta domnul Tomescu bătea evident 
cîmpii. Berea îi provoca fără îndoială veritabile ha
lucinaţii. Dacă faptele se petrecuseră să zicem în 
anul 1912, atunci totul nu era decît o invenţie. 

Ceea ce istorisea el : cabine de aluminiu, combine
zoane de cauciuc, suna ,a echipament modern. M-am 
uitat la el cam întristat la gîndul că mă consideră 
un imbecil. Şi totuşi în mine se cuibărise încet, în
cet un început de curiozitate. Nu aveam şi nici n-aş 
fi avut vreodată un element prin care să verific 
adevărul sau exactitatea celor afirmate de el. Tot 
atît de bine puteam accepta că spusele sale erau 
adevărate şi, numai zăbovind puţin asupra acestei 
posibilităţi , am simţit cum mă cuprinde o uşoară 
nelinişte. 
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- Poate că aţi trăit totuşi un moment de rătă
cire, am spus eu. Ştiţi, vîrsta dumneavoastră, lectu
rile care v-au înrîurit, dorinţa de aventură, căuta

rea senzaţionalului cu orice p;eţ. 
- Nimeni nu mă crede ! a izbucnit el revoltat. 

In ciuda tinereţii mele de iatunci, vă asigur că am 
trăi t cu adevăroit întîmplările acelea. Ele s-au im
primat puternic în memoria mea şi sînt în stare să 
reproduc şi acum, după aproape cincizeci de ani, 
toate detaliile acelor îndepărtate evenimente .. . 

- Vă rog să mă iertaţi şi să continuaţi ! 
- Impreună cu presupuşii excursionişti, am pă-

răs it apoi clădirea din aluminiu îndreptîndu-ne către 
malurile neobişnuit de îna1te ale unui canal... Am 
ajuns la o incintă, un fel de platou pe oare se aflau 
nenumăraţi oameni ce _păreau să vieţuiască de 
multă vreme acolo. Platoul măsura cam o jumă
tate de kilometru patrat şi cuprindea la un capăt 
o pantă ce se accentua spre apa oanalului. Corturi 
şi colibe improvizate, de forme stranii, se aflau pe 
întreaga suprafaţă a terenului. Oamenii care popu
lau aici incinta erau ou totul altfel ; aveau straie 
sumare, bărbi lungi şi o expresie comună tuturora, 
pe feţele lor imobile. Inspirau spaimă şi repulsie, 
poate chiar şi milă. Cîte unul se ridica la răstim
puri şi se îndrepta ca un automat spre marginea 
platoului, privind cu o tristeţe nesfîrşită povîrni
şul , care cobora în clinuri nu mai puţin ciudate 
spre apa limpede. 

Devenise întru toitul banală istorisirea şi am 
fost gata să închid iar pleoapele, să mă cufund în 
somnolenţa care mă atrăgea irezistibil. Oricît de 
bun povestitor era, ' domnul Tomescu nu izbutea 
să- şi prezinte totuşi convingător scornelile. Clădiri 
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din aluminiu. victime închise în ţarcuri, făpturi ce 
păreau extratereştri, toate acestea îşi epuizaseră 

demult orice farmec, mai ales plasaţi pe la 1910 
ori '12. Trebuia, însă, dintr-o politeţe pe care o 
blestemam în sinea mea, să-l ascult sforţîndu-mă 

să ţin ochii larg deschişi. 
- După-amiaza devenise înăbuşitoare, îşi · con

tinuă domnul Tomescu expunerea. Grupul de băr
baţi cu care sosisem se pregătea de plecare. I-am 
privit încă o dată cu atenţie şi m-<aU surprins neli
niştitor zîmbetele lor de satisfacţie, aerul de triumf. 
cu care priveau făpturile năpăstuite de pe platou. 
Abia atunci mi-am dat seama că aceste chipuri sînt 
aproape încremenite, ca nişte măşti, că trăsăturile 

lor exprimau o mimică strict convenţională, dirijată 
parcă de cineva, în total dezacord ou situaţia dată. 

Am observat apoi că şi tenul, strălucirea ochilor. 
părul aminteau de o anume confecţie, păreau arti
ficiale şi întrucîtva identice între ele ... 

Bineînţeles că domnul Tomescu ern profund în-· 
rîurit de filmele şi cărţile cu caracter pseudo-ştiin
ţific. Plasa cu jumătate de seool în urmă o fan
tasmagorie de roman senzaţional contemporan. În
cepusem să mă enervez de-a binelea, dar m-am 
stăpînit silindu-mă să suport în continuare ridicolul 
acestei povestiri dezlînate. 

- Împreună cu noile mele cunoştinţe, îşi reluă 

netulburat domnul Tomescu relatarea, am dat ocol 
incintei şi abia atunci am remarcat încă un aspect 
interesant. În primul rînd platoul era mult mai 
întins decît socotisem, iar în afarn celor captivi se 
vedea un număr impresionant de animale din cele 
mai felurite. In părţile superioare ale povîrnişului, 
în imediata vecinătate a oamenilor, se observau 
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nişte antl'opoi;?:i, apoi nişte maimuţe treptat mai 
subevoluate, urmate de nişte mamifere necunos
cute şi de dteva cirduri de păsări ale căror specie 
şi nume erau de asemeni greu de precizat. Panta 
care cobora către canal prezenta parcă o alunecare 
inversă a formelor vieţii, înfăţi9a pesemne soiuri 
străvechi care precedaseră apariţia omului. In sfîr
şit, în smîrcurile malurilor, se remaroau reptile, apoi 
crustacei, melci şi viermi care colcă>iau într-un no
roi intens frămîntat de aceste vieţuitoare. Intreag8. 
suprafaţă de teren cuprindea parcă un fel de co
lecţie, reprezenta pe scurt etapele străbătute de 
numeroase animale care, după evoluţii îndelungate 
9i anevoioase, realizau în final omul. Era foarte 
ilustrativă aceas.tă colecţie, dar nu înţelegeam de 
ce făpturile omeneşti îndurau un tratament atît de 
neobişnuit, fiind silite să trăiască în captivitate, 
deşi nu se zărea totuşi pe nicăieri vreo împrej-

muire ... 
Asta era pma de tot ! Devenea peste măsură de 

amuzant acest domn Tomescu, era însă şi vrednic 
de milă prin lipsa de originalitate, cu care-şi con-

struia muzeul lui de istorie naturală. Mi-am pier
dut cu desăvîrşire bruma de impresie bună de la 
început, l-am socotit un adevărat palavragiu. Am 
depus încă o sforţare să-l ascult cu bunăvoinţă. 

- Insoţitorii mei continuau să se plimbe în
cîntaţi de-a lungul platoului, să rostească din cind 
în cînd cîte o observaţie în limba lor cîntată, pe 
care nu o înţelegeam. Ne-am îndreptat în cele din 
urmă către clădirea din foi de aluminiu. Urmăream 

s-o rup la fugă în primul moment favorabil, dar 
mă prefăceam nepăsător spre a le înşela atenţia ... 
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Nu ştiu cum am izbutit să mă îndepărtez şi să dis
par iute în desişuri. Vîsleam nebuneşte pe apele 
canalelor, străbăteam un ţinut bizar, treceam prin 
vegetaţii necun0S0Ute, desprinse parcă dintr-o carte 
de geologie. Mă avîntam prin pen:lelele unor plante 
ţepoaS€ , rigide, acoperite cu solzi, prin bălării de 
o culoare metalică, fără frunze, doar cu o măciu

lie în vîrf, printre trunchiurile unor arbori lipsiţi 

de ramuri, acoperiţi cu un soi de inele străluci

toare. Nu mai credeam că voi ajunge acasă, rătăcit 

cum eram într-un alt tărîm. Incetul cu încetul insă 

aspectul peisajului s-a schimbat, a redevenit fami
liar şi, cînd mi-am dat seama că nu sînt urmărit, 

am scos un oftat de uşurare. 
Domnul Tomesou a tăcut oa 'să-mi dea pesemne 

răgaz să reflectez asupra păţaniei sale. I-am exa
minat din nou trăsăturile oare încă mai păstrau 

încordarea pridnuită de istorisire, am încercat să 

descopăr în ele semnrul sigur al fantazării, dacă nu 
chiar al minciunii. Vasul depă~ise Maliuoul, se în
drepta către Tulcea, în curînd urma să iau trenul şi 

să ajung în Capitală. La ce bun aşadar să-i spun 
în faţă că nu credeam o i otă din cele relatate ? ... 
M-am ridicat şi am ajuns la bar, unde am ceru t un 
pachet cu ţigări ; pe celălalt îl dădusem gata. Ba r
manul s-a uitat la mine complice, dîndu-mi să în
ţeleg cum că domnul Tomescu e un om cunoscut 
prin partea locului. Revenit la masă, m-am instaLat 
comod pe canapea fără a mai scoate o vorbă. 

- Nu vă cer să mă credeţi, a spus domnul To
mescu. Este de ajuns că m-aţi ascultat. Oricum, ver i
ficarea peripeţiilor mele nu mai este cu putinţă. S-au 
scurs cîteva decenii de atunci, eu însumi mă îndo
iesc uneori de realitatea lor. 
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- Şi nu aţi încercat, mai tîrziu, să regăsiţi aşe
zarea aceea? am întrebat într-o doară, ca să umplu 
tăcerea. 

- Ba da ! Sint un om neliniştit, nu izbutesc 
să rămîn locului, să mă împac cu o anumită si
tuaţi e. Am căubait de nenumărate ori locul acela 
ciudat, şi blestemat şi tocmai completa lui dispa
riţ.ie m-a făcut cîteodată să. cred că totul nu a fost 
decît o nălucire. De aceea ar fi cazul să vă istori
sesc o altă păţanie, care vine să o completeze pe 
prima. Se înţelege că nu-i veţi acorda crezare : 
oricum, voi încerca să fiu cît mai scurt şi mai exact. 

Am vrut să mă eschivez de la această nouă ten
tativă de a profita de bunăvoinţa mea. Domnul To
mescu băuse fireşte prea mult, dar asta nu însemna 
să-şi reverse prisosul simţămintelor asupra mea. Am 
închis ochii şi m-am silit să adorm ca să nu mai 
ascult şi alte nerozii. N-a fost însă chip - glasul 
interlocutorului meu răsuna strident, sfredelitor, 
îmi pătrundea violent în urechi, mă sîcîia fără în
trerupere. 

- Am funcţionat, reluă el neluîndu-mi în seamă 
atitudinea, cîţiva ani ca achizitor de peşte în sa
tul C... Duceam o existenţă cam monotonă, dar nu 
doream să mă strămut, căd îmi plăceau bălţile. 

M-am însurat ou o fată din sat, am întemeiat l' 

gospodărie şi pentru mulţi, foarte mulţi ani am 
dat uitării episodul acela din copilăria mea. S-a 
întîmplat însă ca prin anul 1935, într-o primăvară, 
să părăsesc aşezarea şi să mă îndrept către sa
tul M ... Am tras la un prieten al meu, la pescarul 
Antip. Adusesem cu mine două sticle cu palincă, 

Antip urmînd să prepare ciorba de peşte chiar în 
curte, la o sobă de lut ridicată pe patru picioare, 
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înzestrată cu un horn înalt şi cu un cuptor în toată 
regul1a. Am turnat în cele două păhărele, pe oare 
le-am tot ciocnit dindu-le peste oap şi închinînd 
în sănătatea tuturora... Am stat apoi la masă şi 

ne-am ospătat cu crapi, şalăi şi somni, am golit 
o sticlă şi am început-o pe a doua. Prinsesem amîn
doi gust de vorbă, am depănat amintiri, ,am dis,outat 
despre cunoştinţe comune. Tîrziu de tot m-am ri
dicat de la masă şi m-am îndreptat către fundul 
curţii ca să prive,sc balta. Antip strîngea masa. 
Am înaintat pe lingă nişte straturi de zarzavat, 
m--am oprit înaintea îngrăditurii de stuf, am văzut 
vîrfurile buruienilor profilîndu-se vag pe cerul ne
gru ca smoala ... Deodată am auzit glasuri în întu
neric. N~am stat în cumpănă, m~am desprins de în
grăditură treoînd printr-o poartă mică, pe care o 
cunoşteam, şi am înaintat către frunzişul unei săl
cii ce-şi pleca ramurile peste apa de lingă mal. 

- Ce faceţi aici ? am întrebat eu adresîndu-mă. 
cîtorv.a siluete care se aflau lîngă trunchi ul salciei. 
Păreau să fie localnici. 

---.- T'e aşteptăm ! se auzi o voce profundă . 

Mi-a plăcut gluma şi m-am ,apropiat mai mul t 
de grup încercînd să desluşesc un chip cunoscut. 
M-am simţit însă apucat de braţe şi împins către o 
barcă. Am încercat să mă opun. Gluma se cam în
groşa şi începusem să mă zbat. Cînd am pornit să 
plutim pe apa canalului, am fost cuprins de îngri
jorare. Mi-am dat seama că însoţitorii mei nu glu
meau cîtuşi de puţin, că un teren îmbibat de apă, 
lipicios, oare mă împiedica să înaintez. Am ajuns 
imediat pe o bătătură şi am revăzut, îngrozit, înăl
ţîndu-se în faţa mea povîrnişul pe oare ştiam că ~ 
platoul întîlnit în copilărie, unde atunci se .afla 
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mulţimea de oameni bărboşi care munceau mecanic, 
neomenesc, cu feţele lor ca de pe altă lume. Am 
înţeles că nimerisem din nou în ţinutul acel;a cum
plit, dar de data asta în chip de oaptiv. Indivizii mă 
împingeau să urc spre platou, mă înghionteau. Mă 
purtau în sus pe povîrnişul unde se observau colonii 
uriaşe de păsări, despre care n-aş fi putut spune 
din ce specii fac parte şi ce nume li s-ar putea da, 
urmate de nişte mamifere necunoscute, de nişte 

antropoizi, apoi de nişte maimuţe treptat mai sub
evoluate. Rîndul trecut coborîsem către canal, par
curgînd regresiunea biologi1că a faunei ; acum urmam 
drumul invers şi, pe deasupra mă cuprinse o spaimă 
nebună, la gîndul că fiinţiele acestea ciudate, care 
mă purtaseră spre platou, de data aceasrta îmi şti:au 

limba, mă aşteptaseră, veniseră ele după mine în 
sat. N-am aşteptat să ajung deasupra. Drumul in
vers, prin erele biologiei, dinspre mîlurile primor
diale, de_,a curmezişul peisajului te:natologic, spre 
zonele unde se aflau oamenii, îmi ajungea. Cu un 
suprem efort am reuşit să scap o clipă din strînsoare, 
am făcut un salt şi am căzut în gol, nimerind, spre 
norocul meu, în apa unei gîrle. Am înotat cu dis
perare urmărit de strigătele lor„. Nu mă uitam în 
urmă să văd dacă mă urmăresc. Aş fi fost în stare 
să mă las la fundul apei pentru totdeauna, dacă 

aş fi înţeles că vin după mine, că m-ar putea 
prinde. Am străbătut iar un loc necunoscut, aioo
perit cu o vegetaţie stranie, am trecut pe lîngă 

nişte animale hidoase, un soi de monştri oare ge
meau în desişuri. Am revenit în sat pe la ceasurile 
trei. Eram căutat, se alarmas,e întreaga aşezare. Am 
apărut în aintea localnicilor cu hainele mototolite, cu 
obrazul zgîriat, cu privirile rătăcite. La ce bun să ie 
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istorisesc aventura ? Cine ar fi crezut? Intreaga pă
ţanie a fost pusă pe seama băuturii, credeau că am 
căzut în canal. 

Domnul Tomescu mă privi întrebător, aşteptînd 
să mă pronunţ asupra acestei noi întîmplări. pe 
care o ascultasem în silă. Am tăcut însă, ridicînd 
din umeri. 

- Veţi admite poate că aţi ascultat o nouă năs
cocire, spuse guralivul meu conviv după ce dădu 
peste cap două pahare cu bere .. . Ţin să vă asigur 
că imediat după ·cele petrecute am hotărît să între
prind cercetări minuţioase asupra vecinătăţilor. Am 
cutreierat în lung şi în lat bălţile împreună cu ciţiv:i 
pescari, fără a da însă de cea mai mică urmă a 
ceea ce văzusem. Îndoielile începuseră să mă roadă, 
să nu-mi dea pace. Cu timpul m-am liniştit, mi-am 
reluat ocupaţiile şi am dat uitării totul. 

Vasul depăşise Ceatalul Sfîntu Gheorghe. se 
apropia de Tulcea, în curînd trebuia să-mi iau ră

mas bun de la domnul Tomescu care-mi umpluse 
de minune timpul, dar oare mă şi scosese din sărite 
cu basmele lui. Am comandat cîteva sticle cu bere 
ca pentru a cinsti despărţirea noastră , l..iam asigurat 
de bunele şi sincerele mele sentimente şi i-am dat 
adresa mea rugindu-l să mă viziteze în Bucureşti, 

atunci cînd va face o călătorie într~acolo. 
- N-aţi vrea să-mi faceţi totuşi o vizită? mă 

întrebă el. Am acasă un text, care mi-a căzut în 
mîini cîndva şi care ar elucida poate şirul de în tîm
plări pe care le-am trăit. 

- Dar e de ajuns, domnule Tomescu, am spus 
eu înveselit. M-am simţit bine în compania dumi
tale, am aflat lucruri noi, plăcute. Este însă cazul 
să punem capăt acestor relatări cam ... 
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L-am părăsit pe chei. 
De atunci s-au scurs cîţiva ani. L-am reîntîlnit 

întîmplător într-o bodegă din Tulcea . şi, de cum 
m-a văzut, a stăruit să-i fac o vizită pentru a-mi 
arăta manuscrisul de care pomenise cîndva. Am 
încercat să invoc nişte motive, dorind să evit 
o nouă întrevedere, dar n-a fost chip. Mă apucase 
de braţ şi mă tîrîse pe străzi dec1arînd că sînt sin
gurul om de încredere şi de bună credinţă pe care 
l-a cunoscut. In cele din urmă am cedat şi am ac
ceptat să-i calc pmgul casei, să pătrund mai bine 
zis într-o grădină oare-i înconjura locuinţa, o gră
dină plină de plante rn11e, umbrită de pomi bătrîni. 
Ne~am instalat într-un chioşc, iar nevastă-sa ne-a 
pregătit o gustare. Am vorbit de una, de alta, am 
încercat să-i abat atenţia de la manuscris. A dis
părut pentru o clipă şi a revenit ţinînd în mină 
cîteva zeci de file, care m-au oam iritat. Din nou 
trebuia să ascult cine ştie ce aiureli enervante, ne
suferite. 

Nu aveam încotro, mi-am ales o poziţie comodi'i 
pe soaunul de trestie, hotărît să rezist lecturii. 
Mi-am consultat pe furiş ceasul, am privit filele şi 

o apreciere rapidă a situaţiei m-a făcut să cred că 
lectura nu va dăinui mai mult de două ore. Noroc 
că gustările aduse la masă emu bine prepariate, iar 
ţuica rece le completa de minune. 

Domnul Tomescu înoepu prin a-mi relata îm
prejurările în care obţinuse manuscrisul. Era impo
sibil, îmi ziceam, ca acesta să nu fi fost descoperit 
într-o sticlă şi cînd am avut confirmarea presu
punerii mele m-a cuprins veselia. Mi-a trecut prin 
minte că şi eu aş fi în stare să ticluiesc o istorie 
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pe care, aşternînd-o pe nişte hîrtii, s-o încredinţez 
apei folosind în scopul acesta tot o stidă . Ar fi fost 
o .farsă reuşită care să stîrnească minţile multor 
creduli.. . Filele domnului Tomescu conţineau însă 

ceva care-mi atrase oarecum luarea-aminte. Deşi 
eram distnat şi neîncrezător, am reţinut totuşi unele 
crîmpeie dintr-o lungă şi încîkită relatare privind 
aceiaşi indivizi şi acelaşi platou, descrise cîndva pe 
\ r.as, de bătrînelul acesta neastîmpărat şi închipuit. 

„Transmit aceste rînduri , începu domnul To
mescu, cu accoote patetice în glas, unor eventuali 
urmaşi, căci nu mai nădăjduiesc să mă zmulg de 
aici . Au treout doar şase ani de captivitate, prietenii 
mei au pierit cu toţii, am rămas singurul supravie
ţuitor al grupului care odinioară , dintr-o nesăbuinţă , 

a nimerit în acest loc blestemat. Nu-mi fac iluzii 
în legătură cu salvarea mea. Nu ştiu dacă voi izbuti 
vreodată să înşel ,atenţia supnaveghetorilor oare nu 
mă slăbesc din oohi zi şi noapte. Am ajuns de alt
fel la capătul puterilor şi deunăzi, cînd mi-am privit 
chipul într-un ochi de apă, am văzut un bătrîn cu 
obrajii scofîlciţi şi umerii prăbuşiţi, cu părul alb 
şi cu o expresie de groază întunecîndu-i trăsăturile 
mult adîncite„. Trupul îmi este slăbit, descărnat , 

picioar ele abia mă mai ţin, mîinile mi-au devenit 
asemenea unor ghiare. Abia îmi mai tîrîi paşii, în
făţişarea mea ar stîrni mila oricui, în afară de supra
veghetori, oare m-au minat, împreună cu ceilialţi cap
tivi, eît au trăit, către o muncă fără sfîrşit, la care 
participaseră ei înşişi, cot la cot cu noi. 

Nu izbutesc să precizez poziţia geografică a 
acestui pla tou, în jurul căruia creşte o vegetaţie 
luxuriantă. După stelele nopţilor, după căldura ano
timpuri lor, se pare că mă aflu într-un ţinut tropi-
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cal, poate în emisfera sudică a pămîntului. Inseşi 
plantele care cresc atît de abundent în preajmă ar 
dovedi lucrul acesta, căd am zărit orhidee şi pal
mieri, ierburi mult prea înalte, bizare, ale căror 

nume nu sînt în stare să le precizez. Aud mugetele 
unor animale care trăiesc în adîncurile păduriLor 

înconjurătoane. Văd uneori păsăni uri1aişe, ·ou un oolo
rit viu, inseote monstnuaaise, gîze şi flut'Uri necunos
cuţi, de dimensiiuni gigantiioe. 

Domnul Tomescu îşi întrerupse lectura şi mă 

privi triumfător. Ridkă păhăre1ul cu ţuică, îmi 
adresă o urare de bine subliniind fără şovăire că 
des,crierea peisajului oorespundea intru to.bul cu ceea 
ce văzuse odinioară. Textul era aşadar o confirmare 
a celor trăite de el, dov;edea limpede că nu fusese 
victima unei halucinaţii nid în copilărie, nici mai 
tîrziu. Am vrut să obiectez :asupra provenienţei tex
tului, să-mi exprim îndoirala în legătură cu auten
ticitatea lui. Dar l-am văzut prea inflăicărat şi m-am 
gîndit că ar fi neomenos să-i retez elanul. L-'am 
ascultat contemplînd între timp grădina veche şi 

răcoroasă. 

Indeplinim lucrări cărora eu nu le aflu nici un 
sens, reoon.sitituim în soara biologică drumul in
vers al omenirii. Ştiinţă ? Ce !:'Ost are ? Fantezie ? 
In ce soop ? Ori poate că au toate un ţel care mie 
îmi scapă. Şi-apoi de ce în starea aceasta de capti
vitate, care, ea, îmi secătuieşte puterile mai mult 
decît orice ? Toate lucrările acestea poartă pecetea 
absurdului. 

Supraveghetorii noştri nu sînt mulţi, dar sînt în
zestraţi cu mijloaoe sigure de pază, cu o aparatură 
care face imposibilă orice încer·care de sustragere. 
Stau fiecare în cite un turn de observaţie metalic 
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de formă ciudată, captează oricare şoaptă a noastră, 
surprind orice tentativă de a-i părăsi... Se schimbă 
din cînd în cînd, şi cei ce păzesc iau locul unora 
din rîndurile noastre. Chipurile lor sînt mari, late, 
împietrite, gesturile mecanice. Am impresia că nu 
sînt făpturi omeneşti, ci nişte roboţi de pe altă 

planetă. Poartă cu toţii straie nemaivăzute, de Cl!

loare neagră. Palizi, tăcuţi, fac mişcări lente ~i 

amintesc de comportamentul clasic al păpuşilor me
canice. Bănuiesc demult că aceşti supraveghetori 
nu sînt oameni, ou toată aparenţa că ar fi. 

Ieri au sosit în control patru patroni, patru con
ducători supremi ai acestui aşezămînt, inspiratorii 
procesului regresiunii de pe platou, ai experienţei 

care mă contrariază tot atît cît mă îngrozeşte şi 

mă atrage. Sînt la fel de palizi şi de tăcuţi ca şi 

supraveghetorii, ca şi noi ceilalţi. Sosesc cu un ve
hicul aerian, un fel de platformă metalică, ne cer
cetează pe toţi , şi schimbă între ei scurte aprecieri. 
Poartă nume ciudate şi am aflat nu mai ştiu cum 
că acestea sînt denumirile punctelor cardinale. 

Platoul pe oare locuim de atîta vreme este îm
părţit în zone coborîtoare către apa canalului. În
treaga aşezare este compartimentată după criterii 
biologice bine precizate, prezentînd succesiuni si·
milare evoluţiei speciilor. La capătul superior al po
vîrnişului se află oameni obişnuiţi, adică ni ş te 

fiinţe iabsolut normale oa înfăţişare. Dar imediat, 

într-un sector învecinat, se văd nişte antropoizi , apoi 
în1.r-un sector inferior se află cîteva specii de mai
muţe treptat mai subevoluate, după oare vin la 

rînd felurite mamifere, păsări, reptile, toată aceas-

196 



tă înşiruire reprezentînd desigur vieţuitoare din 
ere geologice demult încheiate. Panta oare coboară 
către oanal prezintă o aluneoare inversă a vieţii 

şi toată mulţimea acestor fiinţe au existat la în
ceput sub forme superioare, coborîte ulterior către 
unele tot mai rudimentare. Ultima etapă a acestor 
transformări e prezentată de tîritoare1e, de vier
mii şi crustaceii care mişună în norniul malului". 

Am ascultat în continuare din ce în ce mai 
nea0tent lecturn„ oa.re nu produoea o impresi·e deose
bită asupra mea. Priveam grădina cufundată într-o 
plăcută penumbră, saV1unam după-1amia,za oalmă, 

lin~ştea acestui oartiier mult îndepărtat de străzile 

zgomotoase ale oraşului. Domnul Tomescu citea ou 
rîvnă, transpirase, îşi 'tampona fruntea cu o batistă. 
Era limpede pentru mine că acest bătrîn exaltat 
este victima unei glume, bănuiam că un amic poz
naş întocmise textul şi i-l încredinţase pe căi oco
lite. 

M-am despărţit de domnul Tomesicu într-un tîr
ziu. cînd pusese în sfîrşit capăt lecturii. In drum 
spre hotel m-am întrebat nedumerit oum de putea 
crede omul meu în asemenea basme. Era evident că 
cineva, un prieten al domnului Tomescu, ticluise 
textul spre a se distria pe socotea1a unui naiv, oare 
nu înoetase la vîrsta lui înaintată să se lase încîn
tat de fantasmagorii... 

Textul din sticlă era proba. Nu ştiu de ce, eram 
înclinat să cred că singurul '.lucru adevărat din iot 
ce auzisem de la însoţitorul meu era c& filele îi 
parveniseră mai demult, chi·ar într-o sticlă. Totul 

fusese deci o păcăleală. 
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Totuşi, ceva îmi rămăsese neclar în minte, la 
asoultarea întregii poveşti, şi nu ştiam ce. Abia 
în tren mi s-a desdhi1s o fereastră de înţelegere. 

Domnul Tomescu folosise de două ori, aidoma, în 
relatările sale, o expresie cam forţată ; o reţ'nusem 
încă la prima lui întîlnire cu ciudaţii oaspeţi ai 
Deltei, mă intrigase la cea de-a doua şi era în·
tocmai şi în manuscrisul din sticlă. „Se observau, 
zicea domnul Tomes·cu, nişte antropoizi, apoi nişte 
maimuţe treptat mai subevoluate, urmate de nişte 

mamifere necun.osoute"„. 
Cum adică : „nişte maimuţe treptat mai subevo

luate" ? mă fulgerrase cînrd auzisem, aş fi vrut să-mi 
ironizez inrtJerlocutorul : :aceeaşi maimuţă „subevoluia" 
chiar sub ochii lui, regresa pe loc şi cu iuţeală în 
scara bio1ogică - sau se afla ea însăşi în mai multe 
exemp1aI'e, mereu mai degradate ? - asta voiam 
să-l întreb cu perfidă naivitate. 

Asta trebuie să fie : domnul Tomescu a nutrit 
oîndv1a, prin tinereţe, veleităţi de scriitor. Şi-a 

compus singum oarte a vieţii lui şi de atunci o tot 
povesteşte - mereu aceeaşi şi mereu în variante 
noi, dar cu cuvinte schimbate pentru plăcerea lui. 
O singură frază i s-a întipărit definitiv, ca un tic, 
ideea fixă cu „maimuţele tr·eptat mai subevoluate", 
formulă confuză, trădătoare, deşi, dacă aş lua-o în 
serios, ea e cheia obsesiei domnului Tomescu : teama 
lui de a nu regresa, de a nu coborî în regnul uman. 

Sînt sigur că şi manuscrisul e caligrafiat de el. 
Sticla e o invenţie - realitatea e povestea, pe oare 
acum a ajuns şi el s-o creadă, să fie convins că a 
trăit-o. Mîine îi trimit o scr·isoare, aştept răspunsul 
şi compar cele două scrisori. Imposibil să mă în-
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şel : domnul Tomescu are un scris că nu-l uiţi toată 
viaţa cînd l-ai văzut o dată. 

Ce e şi patima literaturii, doamne, doamne ! 
Păcătuieşti o dată şi trăieşti toată viaţa cu păcatul ! 
Devine mai tare deoît tine însuţi. 



' . 

OASPETELE 

Ioachim se afla în Delta Dunării de cîţiva ani, 
dar nu auzise încă de existenţa unor ruine în japş2 

Macuhova, aşa cum pretindea oaspetele său. Cu
noştea bine aceste meleaguri, oamenii şi obiceiurile 
lor, se informase îndeajuns asupra împrejurimilor 
pe care nu o dată le cutreierase. Apa era pretutin
deni atotputernică şi doar în ultima vreme, prin 
îndiguiri sistematice, începuse să fie stăvilită. Mî
lurile groase, mlaştinile continuau să acopere în
tinse suprafeţe, iar vegetaţiile sălbatice creşteau 

cu o rîvnă şi o încăpăţînare greu de înfrînt. Ce să 
caute aşadar tocmai în acest ţinut nişte vestigii 
ale trecutului şi cine să fi fost nechibzuitul care 
să le ridke în alte vremuri ? Era exdursă orice po
sibilitate în acest sens, nu izbutea să accepte ideea 
susţinută de oaspete care se aşezase pe un scaun 
înaintea sa şi vorbea în continuare despre inten
ţiile lui. 

In biroul secţid piscicole domnea o atmosferă 
calmă în acea după-amiază de august. Prin feres
trele largi, oc110tite de storuri, pătrundeau valuri 
de căldură, mirosuri de plante, 1arma unor copii 
care se fugăreau pe malul oanalului. De pereţi 

spinzurau nişte hărţi, pe masa de brad se îngră-
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mădeau vrafuri de hîrtii, un dulap înalt şedea cu 
uşile deschise, cîteve muşte se roteau bezmetice. 
Se lăsase o zăpuşeală apăsătoare, insuportabilă şi 

Ioachim puse în funcţie ventilaitorul care începu 
să bîzîie, încerdnd zadarnic să primenească aerul. 

Disouţia înainta greoaie, plicticoasă, marcată 

de paiuze din ce în ce mai lungi şi mai neplăcute. 

Oaspetele declara din nou cu deplină oonvingere 
că auzise de acele ruine, că se documentase te
meinic în privinţa lor. Aducea în sprijinul spuselor 
sale datele şi menţiunile unor istorici, se folosea de 
citatele unor călători din vechime, credea cu tărie 
în cîteva adevărurli pe care le adoptase definitiv. 
Glasul său răsuna monoton, egal, fără inflexiuni 
şi clipele se scurgeau parcă mai greoaie, ameninţînd 
să încremenească la un moment dat. 

Ioachim îşi revizui încă o dată cunoştinţele, clă
tină din oap susţirnnd că în împrejurimi nu se afla 
nici un vestigiu istoric. Poate doar în adîncuri, în 
străfunduri de mîluri depuse de-a lungul milenii
lor să se găsească urme de aşezări omeneşti în mă
sură a trezi interesul spedaliştilor. Repeta cu o 
convingere de nezdrunciniait că doar apa era aici 
atotputernică, vegetaţia şi fa.una fiind singurele 
aspecte vrednice de luare-aminte. Incercă chiar să 
apeleze la sumarele şi şovăielnicele sale cunoştinţe 
dobîndite în şcoală, amintind că Delta Dunării fu
sese în urmă ou două milenii, pe timpul lui Hern
dot, un estuar ori un liman, grindurile de aoum 
fiind rezultatul unor depuneri aluvionare oarecum 
recente. 

Era interesant acest cercetător, care se reco
mandase Iulian, sosit în urmă cu două ceasuri cu 
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vasul întreprinderii piscicole. Imbrăoat simplu, 
doar cu o bluză de ouloare violetă şi o pereche de 
pantaloni strimţi, strînşi pe pulpe, avînd plete lungi, 
castanii şi o cingătoare de piele cu oataramă uriaşă . 

Infăţişarea lui atrăgea 1aitenţia. Adusese cu sine 
o mniţă veohe în oare se bănuiau nişte obieote de 
uz personal. Sosea pesemne de departe, zăbovise 

poate în bălţi, căci căpitanul vasului, după cum au
zise, îl luase de la marginea unui grind. Acum tre
buia, potrivit obiceiului, să-l găzduiască, să-i ofere 
fie o cameră, fie chiar acest birou în oare se putea 
improviza un pat. 

- Indrăznesc să vă contrazic iar, spuse pe un 
ton apăsat Ioachim. Cunosc doar bine împrejurimile, 
le-am străbătut eu însumi cu pasul sau cu barca, 
nu am văzut pe nicăieri ruine1e de oare vorbiţi. 
Săvirşiţi desigur o confuzie, datele istorice pot fi în
ţelese în multe chipuri... 

- Imi permit să rămin la oon vingerile mele, 
spuse oaspetele zimbind cu bunăvoinţă. Cred cu 
tărie că-mi voi atinge ţe1ul descoperind acele vesti
gii atît de importante pentru mine. 

- Importante ! se miră Ioachim. 
Dar oaspetele se închise intr--0 tăcere deplină, 

pe chipul lui bălai, cu trăsături delicate, aştemîn

du-se o vagă îngîndurore. Ioachim îl cercetă încă o 
dată şi fu străbă,tut pe neaşteptate de un simţăm[nt 
nelămurit, contriadictoriu. Abia acum r emarca o 
seamă de amănunte pe oare le trecuse cu vederea 
datorită di·souţiei. 

Acest Iuliian , cercetător al muzeu lui din Tulcea, 
cum se prezentase, era totuşi un bărbat vrednic de 
cea mai mare luare-aminte. îmbrăcămintea nu iz
butea să-i ascundă formele oare se armonizau 
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aproape statuar, dindu-i înfăţişarea unui a.tlet. Avea 
braţele puternice, admirabil reliefate, picioarele vîn
joase şi suple, mijlocul extrem de subţire. Fizio
nomia lui trăda o distincţie neîndoielnică. Avea na
sul drept, bine proporţionat, oohii de un albastru 
pal, conrtur:urile gurii regulate. Băribia, urechile, 
fruntea, gîtul realiziau împreună un ansamblu de
săvîrşit şi Ioachim tresări uşor amintindu-şi că vă
zuse undeva, într-o revistă cu reproduceri de ar.tă, 

un asemenea trup şi un asemenea chip atît de 
plăoute la vedere. 

Tăcerea se prelungi stînjenitoare şi spre a o 
curma, Ioachim îl pofti pe cercetător în pridvorul 
larg al clădirii, acolo unde razele soarelui nu ajun
seseră încă. Găsiră două scaune pe care se aşezară, 
priviră o vreme canalul, malurile noroioase din 
preajmă, văzduhul încins prin oare zburau păsări 

leneşe. Intr-o parte se vedea debaroaderul uşor în
clinat pe stîlpii lui strîmbi, avînd la unul din oa
pete un felirnar •străvechi întru totul nefolositor. In 
partea opusă răsăreau nişte grămezi de frînghii şi 

de năvoade pline de ierburi acvatice. Satul se ghi
cea după o despărţitură de sdndură dată cu ootran. 
In zare, dinoolo de stufărişuri, se îngrămădeau nori 
negri, aducători de ploaie. Zăpuşeala se făcuse 

parcă mai grea, de neîndurat. 
Ioachim chemă paznicul, care se ivi morocănos 

dintr-o încăpere alăturată. Ii ceru să prepare o 
gustare, apoi se răzigîndi şi vru un ceai. Bătrînul 

bolborosi cîteva cuvinte, nemulţumirt că fusese de
ranjat, dar Ioachim se apropie de el şi-i şopti iute 
citevia cuvinte îndemnîndu-1 să dea fuga la oficiul 
poştal, să ia legătura cu muzeul din Tulcea şi să 
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întrebe dacă acolo exista un salariat cu numele de 
Iulian. 

- Să cumperi şi o sticlă cu vin ! îi strigă din 
urmă Ioadhim. 

Oaspetele, aşezat pe scaunul său, privea depăr
tările cu un aer visător. Asculta foşnetul cîtorva tufe 
de rogoz crescute pe lîngă debaroader, se lăsase pe
semne în voia unor meditaţii în legătură cu inten
ţiile &ale. Privindu-l lui Ioachim îi păru rău pentru 
bănuielile de eidineaori. Tînărul a-oesta nu avea 
totuşi nimic extraordinar. Trăsăturile sale atît de 
plăoute, gesturile pătrunse de oalm puteau să apar
ţină oricărui om. E drept că obrazul lui avea o Lu
cire neobişnuită păiînd a fi 'iluminat oarecum pe 
dinăuntru. Exiaminîndu-1 cu ooada ochiului descoperi 
un amănunt oare-I bucură, un aspeot banal, apar
ţinînd neîndoielnic multor tineri dornici să-şi împo
dobească ţinuta. Catarama cingătorii purta gravată 
pe ea, foarte limpede, o floare de nufăr, adică un 
element decorativ abso}ut obişnuit. 

Discuţia lunecă o vreme pe făgaşuri lipsite de 
adîncime, abordă chestiuni minore şi sfîrşi prin ,:i 

se învîrti în loc. Apoi, nu se ştie cum, oaspetele 
atacă o 1temă cel puţin bizară , oare-1 surprin&e la 
culme pe Ioachim. Păstrindu-şi calmul, el vorbi 
despre navigaţie şi despre navig,atori în general, 
despre profunda nevoie de cunoaştere ia omului, 
despre spiritul cuteză1or şi neînfrkat al tuturor 
acelora care s-<au avîntat pe întinderile mărilor şi 

1ale oceanelor pentnu ia pătnunde în ţinuturi necu
noscute, ascultînd astfel de o tainică şi irezistibilă 

chemare. Delta Dunării nu trecuse cîtuşi de puţin 
neobservată , fusese şi ea explorată de corăbierii 

vechilor timpuri. Aşe:oarea pe oare o căuta în ţi-
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nutul aces<ta ar fi fost poate un popas al primilor 
navigatori pe oare i-a ounosout omenirea, a pri
milor navigatori cu adevărat sublimi, de neegalat. 
Căci cunoştinţele şi studiile sale îl îndrumau către 
acest adevăr, deţinea informaţii complexe şi apro
fundate asupra unor evenimente petrecute cu ne
număraţi ani în urmă. Nu încăpea nici o îndoială 

că se afla pe drumul cel bun. Căuta, de ce să se 
mai ascundă, unul dintre popasurile argonauţilor 

'.?i cercetările sale, care nu puteau da greş, îl purta
seră încet, încet către aceste meleaguri. 

Ioachim fu ispitit să izbucnească într-un hohot 
de rîs, pînă într-atît îl înveselise năstruşnica ex
punere. !şi stăpîni cu greu pornirea, cîntărindu-şi 

interlocutor.ul cane nU-::şi lua ochii de la peis1aj. Dar 
îşi dădu seama că spusele lui izvorau dintr-o ne
strămutată convingere. Em tînăr, foarte tînăr şi 

se încrezuse pesemne într-o povestire care-i capti
vase mintea, o povestire seducătoare, în stare să 

sucească oricui capul. Avea de-a face cu un băie
ţandru, cu un adolescent aproape, cu un suflet 
naiv şi credul, stăpînit momentan de o idee nefi
rească „. Il privi şi se simţi din nou derutat de ar
monia trăsăturilor lui, de proporţiile trupului său 
care părea pur şi simplu dăltuit. Tînă!'ul aoesta 
era fascinant şi-i trebui un efort spre a se smulge 
din contemplare. 

- Oricum, spuse Ioachim, cele susţinute de 
dumneata sînt oam greu de acceptat. Cu puţinele 
mele lecturi, amintindu-mi imprecis de unele cărţi 

citite cîndva, sînt în &tare să afirm că itinerariul 
argonauţilor a fost cu totul altul, că acei cuteză
tori corăbieri nu au pătruns niddeoum în Delta 
Dunării. 
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Cercetătorul rsurîse îngăduitor şi începu să citeze 
din nou feluriţi is.torid şi geogrrafi, să pomenească 

de scrieri carie alcătuiau laiolalită o documentaţie 

îndestulătoare pentru credinţa sa. Vorbea degajat, 
se vedea limpede că stăpîneşte subiectul, lăsa une
ori impresia că ar fi fost el însuşi martorul acelor 
evenimente a tît de îndepărtate. Dintr-odată renunţă 
să mai apeleze la istorici şi la geografi. Prinse să 

descrie călătoria ar,gonauţilor, corabia lor, numă
rul celor care s-au îmbarcat pe ea. Vorbea de parcă 
ar fi făcut şi el parte din echipaj. Ii descrise pe 
Iason, pe Castor şi Polux, pe Hercule cu o minuţio
zitate care-l ului pe Ioachim. Iason ar fi fost mărunt 
de statură, trecut de treizeci de ani, avea o fire 
şovăielnică, mereu îngrijorat de soarta lui şi a am
barcaţiei. Ceilalţi, potrivit descrierilor sale, se deo
sebeau mult de oum fuseseră prezentaţi prin mituri. 
Castor şi Polux bunăoară erau invulnerabili dato
ri tă unei mixturi de plante pe care o purtau înrtot
deauna cu ei şi nu datorită obîrşieî lor divine. Iar 
Heroule, Hercule era poarte singurul bărbat curajos, 
cam grosolan, dar bun la suflet, nu însă atît de pu
ternic cum ni-l descria mitologia. Mitologia mai 
afirma că acest bărbat ar fi fost abandonat în gol
ful Magnesiei, ori evenimentul avusese loc chiar 
aici , în Delta Dunării, bunul şi vigurosul Hercule 
fiind debarcat pentru că golise toate burdufurile 
cu vin ale corăbiei. 

Ioachim fu neplă·cut surprins de infatuarea aces
tor deda.raţii. Tînărul bătea evident cîmpii, dorea 
pesemne să-l uimească, :urmărea poate şi alte sco
puri de.ooamdată de neînţeles. 

- Socotiţi desigur că sînt cam sucit, zise el în
torcîndu-şi faţa către Ioachim. N-.ar fi exclus să mă 
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consideraţi şi nebun. Ei bine, domnule, oricare ar 
fi părerea dumneavoastră, să ştiţi că voi descoperi 
în cele din urmă locul de popas al corăbiei Argo ! 

Norii negri din z·are s·e împrăş·tÎialseră, ploaia se 
risipise către mare. Apele canalului, la început 
plumburii, redeveniră verzui şi limpezi. Ulttmele 
raze ale asfinţitului se stingeau deasupra priveliştii 
învăluită acum într-o întunecime stranie. Furtuna 
care se abătuse spre alte locuri trLmisese o răcoare 
binevenită ... Sosi şi paznicul, oare-1 chemă pe Ioa
chim în altă odaie unde-i spuse că toate apelurile 
telefonice către muzeul din Tukeia rămăseseră fără 
răspuns : se încheiase programul de luc:ru şi nimeni 
nu mai ena 1acolo. Paznicul îi întinse sticla cu vin, 
un pachet cu mezeluri, o franzelă şi dispăru apoi 
pe undeva pentru a prepara ceaiul. Reveni însă 

grabnic, se apropie de Ioachim şi trimiţîndu-i în 
obraz un binecunoscut miros de ţuică, îl privi crunt, 
duşmănos, cerindu-i să-l a1unge pe oaspete cît mai 
repede. 

- Nu pa.re un om adevărat! şuieră el. Izgoni
ţi-l de aici ! Nu vedeţi cum arată? N-am mai vă:zmt 
încă aşa ceva. E prea chipeş pentru a fi adevărat. 
Poate că am lăsat să ne intre în birou chtar dia1vo
lul. Am start de vorbă adineaori cu un cumnat al 
meu care l-a vă'.2lut sosind şi care mi-a spus că bă
ieţandrul acesta aduce cu el un mare pericol pentru 
noi toţi ! 

Ioachim îi ceru să pună oapăt aoestor nerozii. 
!i aminti că ar fi necesar să aducă paha.re şi ceşti, 
o astfel de osteneală nefiind prea mare. Se apropie 
de pridvorul clădirii unde-l găsi pe cercetător con
templînd aceleaşi în.tinderi care se cud:undau treptat 
în întuneric. Nu aprinse becul şi bine făcu, fiindcă 
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înserarea punea încă o dată în evidenţă străluci

rea neobişnuită a făpturii lui. In obscuritatea prid
\-oriului, contururile aioe.stui om se pierdeau parcă în 
aerul înconjurător, irndi,au lumină, dobîndind o pro
nunţată fosforescenţă. Dar cum asemenea fenomen 
era explicabil, nu conţinea totuşi nimic alarmant, 
nimic oare să ·scape unor înţelesuri riguroase, Ioa
chim nu aoordă o prea mare impor<tanţă faptului. 
!şi aminti ohiar de experienţele unora care dove
diseră că orice vietate ar emite un flutd ce poate 
fi înregistrai!: chiiar pe peliculă... Îl pofti pe cerce
tător în odaie anunţîndu-1 că vor lua împreună 

o gustare. Acesta părăsi pridvorul şi se aşeză la 
masa de brad de pe care fură 1ndepărtate hîrţoagele. 
La lumina becului ·chipul oaspetelui nu mai prezenta 
nimic neobişnuit. 

- Sînteţi oumva din Tukea? 'îl întrebă Ioachim 
după ce turnă vin în pahare. 

- Oarecum. Dacă-mi permiteţi, eu aş pune 
chiar acum capul pe pernă. Sînt obosit şi mîine în 
zori trebuie să pornesc 1a drum. 

După ce mai vorbiră o vreme despre chestiuni 
absolut indiferenrte, Ioachim îi arătă oaspetelui pa
tul improvizat între timp de paznic şi-i ură noapte 
bună . Părăsi apoi :clădirea, o apucă pe singura uliţă 
a satului îndreptînrdu-se că'i:re bodegă. Se întîlni 
cu cîţiva pescari cu care schimbară saluturi, văzu pe 
terasa bodegii cîtevia cunoştinţe printre oare şi Ră

doi , contabilul crescătoriei de peşte, care-i făcu semn 
să se apropie. Rădoi avea o fire veselă, iscoditoare. 
Se îndreptă către el, luă loc la masă, declară că-i 

picase pe neaşteptate un oaspete oare acum se 
odihnea. 
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- L-:am văzut! se grăbi să spună Rădoi. Căuta 
o gazdă şi l-am îndrumat către tine ştiind că te 
cam plktiseşti de la o vreme. Individul nu-mi place 
însă, arată . ca o păpuşă. Deşi e bine proporţionat, 

umblă de parc-ar avea pietre în buzunare. Cu ce 
naiba se ocupă şi ce caută pe aici ? 

- Dacă ţi-aş spune, te-ar umple rîsul. Caută 

nişte ruine, un templu antic sau oam aşa ceva. E 
con vi ns ·Că se află pe oalea oea bună şi e nerăbdător 
să ajungă la ceea oe socoteşte că ar fi locul strămo
şilor săi. 

Discuţia cu Rădoi deveni dintr-odată extrem de 
greoaie. Amicul acesta volubil, mereu agitat, gata 
să glumească sau să cînite, se închise intr-o tăcere 
care-l miră pe Ioachim. Se părea că vestea în legă
tură cu intenţiile cercetătorului îl .tulburase peste 
măsură punîndu-1 pe gînduri. Trăsăturile lui Rădoi 
erau grave, pe chip i se citea o :adîncă preocupare. 
Ioachim începu să se simtă cam stînjenit de tăcerea 
lui, îl e~amină de cîteva ori pe furiş , fu cuprins de 
o uşoară nelinişte. Ce anume îl impresionase pe 
amkul său din toată istoria asta, banală la urma 
urmei? 

- Ascultă, spuse brusc Rădoi apucîndu-1 de 
mină. Nu tr·ebuiia să-l găzduieşti, abiia acum îmi dau 
seama. Am făcut o mare greşeală îndrumîndu-1 către 
tine. Individul e, cum să spun, suspect, foarte sus
pect. 

Dar de ce, pentru numele Domnului, de ce 
e suspect? 

- Eşti de curînd sosit aici şi nu cunoşti unele 
lucruri. Eu am devenit aproape localnic şi după 

zece ani de şedere în sat pot susţine că oaspetele 
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tău e perioulos din moment ce caiută ruinele alea, 
naiba să le ia ! 

- Dar asemenea ruine nu există ! strigă iritat 
Ioachim. 

- Ba există, dragul meu ! Există şi sînt foarte, 
foarte ciudate. Eu însumi le-am văziut o daltă. Le-am 
căutat după aceea şi nu le-am mai regăsit. Le_,au 
văzut şi pescarii, dar nici ei n-au mai reuşit să le 
regăsească. Unii sînt de părere că palia!tul a oe1a, căci 

palat este, ar răsări din adîncurile ghiolurilor, alţii 

susţin că nu e decît o amăgire care se iveşte în 
unele zile de arşiţă năuditoare, cînd ţi se pare că 
vezi felurite plăsmuiri... Dar eu, eu am văzut rui
nele acelea, te iasigur le-am văzut şi le-am cer
cetat îndeaproape, am da t de ele în pădurea Caraor
man, într-o după-1amiiază de iarnă„. 

Ioachim dori să afle tot ceea ce ero posibil din 
gura amicului său şi comandînd o sticlă cu vin se 
pregăti să-l asculte. Ii fu dat să audă astfel o istorie 
cel puţin ciudată . 

Cîndva Rădoi străbărtuse adesea pădurea Ca
raorman, care-l împresiona se de fiecare dată pu
ternic. Ina in!ta pe drumeaguri lăturalnice, se afunda 
în lăstărişuri tainke, ounoştea în amănunt aproape 
fiecare loc, ajunsese să ştie pe dinafiară tufişurile 

şi arborii, aspectde mereu schimbătoare ale vegeta
ţiei care în amurguri căpăta forme fantastiC€. Nu 
uitase culoarea unui cer violet într~o zi în care, abă
tîndu-se din drum, înaintase printre rădăcini aerien& 
de sălcii, de-ia lungul unor întinderi mocirloase. 
Ajunsese înaintea unor ruine a căror prezenţă îl 
mimse. Poate că umbriele înserării făureau o viziune 
amăgitoare, favorizînd jocul închipuirii, poate că 
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vîntul oare înfiora vegetaţia facilita plăsmuiri vre
melnice„. 

- Dacă pretinsul tău cericetător se îndreaptă 

într-acolo, înseamnă că urmăreşte ceva deosebit de 
important pentru el. Nimeni, repet, n-<a reuşit să 

stabilească pr:ecis poziţia , locul ruinelor şi mulţi 

cred că ele nid nu există. 
Lui Ioachim îi veni greu să relateze discuţia 

pur.tată cu oaspetele său. Nefirescul acelei convorbiri 
nu putea fi parcă redat fără a deveni ridicol. Isto
r ia cu argonauţii ar fi stîrnit rîsul oricui, chiar şi 

lui Rădoi oare devenise 1acum atît de rezerviat... 
Dintr-odată îşi zise că oaspetele său e un individ 
suspect, nrutri brusc credinţa că acesta e un om 
ieşit cu totul din comun. Avea dreptate Rădoi, ce 
căuta individul aid şi de oe-i înşirase istoria ou 
argonauţii, de ce bătU!se cîmpii într-un asemenea 
hal? 

Se despărţi de amk şi ajiungînd în odaiia sa se 
culcă. A doua zi paznicul îl înştiinţă că tînărul 

plecase odată cu revărsatul zorilor cu o barcă pe 
care o închiriase de la un pescar. Nu acordă deo
camdată 1atenţie faptu1ui, dori să se apuce de lucru. 
Reaşeză pe masă hîrtiile şi registr·ele, se cufundă 
în lectura unor instrucţiuni, îşi aprinse o ţigară şi 

arunoînd o privire patului pe care se odihnise oas
petele, rămase cu gura căscată. Se ridică, se aprnpie 
de aşternut şi constată că acesta av·ea imprimată 
pe el forma unui trup ce părea că fusese foarte 
greu. O adîncitură pronunţată se contura pe saltea 
ş i datorirtă puţin obişnuitei apăsări cearşaful aproape 
că se destrămase pe alocuri. Insuşi patul părea că 
suferise oarecum de pe urma greutăţii pe care o 
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suportase. Pe podea se desluşea vag prezenţa unui 
strat foarte fin de praf alb. 

11 chemă pe paznic şi-i ceru să examineze pa
tul pentm a-şi verifioa prin altcineva constatările. 

Bătrînul ridioase bmţele şi susţinu ca şi ieri că tî
nărul vizitator fusese diavolul travestit. Punînd ca
păt acestor afirmaţii stupide, Ioachim se îndreptă 
spre oficiul telefonic unde ceru legătura cu muzeul 
din Tulcea. Aşteptă cam o jumătate de ceas, în sfîr
şit izbuti să vorbească ou u n gl1as de femeie care-l 
asigură că nici un s>alariat cu numele de Iulian 
nu făouse parte vreodată din personialllll muzeului. 
Glasul era repeziit, precipitat, expr~ma nerăbdarea 
şi nervozitatea. Se auzeau în receptor şi ·alte gla
suri, mai îndepăl'tate, uşi tr:intite. 

- Şi totuşi tînărul oare m-a vizitat ieri pretin
dea •Că este saLariratul mu:z;eului dumneavoastră. 

- Ce tînăr, ce tot spuneţi acolo? interveni o 
voce bărbătească. Vă bateţi joc de noi ? Cine sîn
teţi? 

Ioachim începu să relateze întîmplarea de ieri 
şi pe măsură ce vorbea, necunos'Cutul de la celălalt 
capăt al firului scotea nişte exclJamaţii de mirare 
cerindu-i să repete descrierea tînărrului , convorbirea 
avută cu el. 

- Asta-i un caz extraordinar ! strigă celălalt. 
Ziceţi că sînteţi Ioachim din comuna C ... ? Voi veni 
imediat acolo, mă numesc Roşoa. Vin urgent şi vă 
rog să mă aşteptaţi peste un ceas la debarcader. 

Ioachim părăsi oficiul .t elefonic şi :se înapoie giÎn
ditor la birou. Inoercă să-şi păs.treze calmul şi reuşi 
într-o oareoare măsură. Se aşeză la masă, fu capa
bil să lucreze spornic un răstimp, apoi simţi cum 
îl năpădeşte subit o spaimă fără margini. Işi rea-
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minti de aspectul tînărului, de intenţiile lui, în 
urechi îi răs:unau cuvintele lui Rădoi oare pretindea 
că în pădurea din apropiere ar exisita vestigii ale 
unui edificiu străvechi. Tînărul nu se putuse în
drepta deci. declt într-acolo, fiindcă susţinea că se 
află pe calea cea bună. Abia aoum îl surprinseră 
afirmaţiile lui anapoda cu privire la argonauţi şi la 
reîntoarcerea către străbuni. Ce însemna oare re
întoarcerna la străbuni ? Ce înţeles aveau aceste 
vorbe bezmetke? Dar patul aproape schilodit ca 
sub o grozavă apăsare? ... Se silea să alunge din 
el spaima şi se gîndea că n-ar fi rău să se abată 
către pădure, unde mai mult oa sigur că urma să-l 
reîntîlnească pe preS1Upusul ceroe1tăib0ir. Mai socotea 
că în această expediţie călăum ceia mai nimerită 

nu putea fi decît Rădoi, bun cunoscător al locurilor. 
Trebuia, trebuia cu orice preţ să ajungă aco1o şi să 

lămurească lucrurile ... Aruncă o privire ceasornicului 
de pe masă 1şi 'se ridică îndreptîndu-se către debar
cader. Tocmai sosise o şalupă din care sări un in
divid. 

- Sînteţi Ioachim? întrebă acesta întinzîndu-i 
mîna. 

- Intocmai, ldar ,ce s-a întîmpliat ? 
- Este aproape ou neputinţă să vă relatez ce 

s-a întîmplat, spuse precipitat :individul recoman
dîndu-se Roşca. Aş vrea să vorbesc cu dumneavoa
stră într~un loc mai retras. 

11 conduse la birou, îi oferi un soaun şi rămase 
în aşteptare. Roşca refuză să se aşeze şi începu să 
măsoare încăperea extrem de nervos. Era un omuleţ 
îndesat, negridos, ou chipul rotund şi priviri arză
toare. Purta un costum de paine cam neîngrijit, 
nu-şi mai găsea a;stîmpărul. Dorea să-şi stăpînea-
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scă nervozita,tea, dar dădea din mîini şi seotea din 
gîtlej nişte sunete dezartkulate, rostind cuvinte fără 
nici un înţeles. Ioachim aştepta răbdător ca noul 
sosit să vorbească limpede. Celălalt ezita încă, nu 
ştia, pesemne, cum să înceapă. Pentru a pune capăt 
acestei scene stînjenitoare, Ioachim reluă descrierea 
făcută telefonic şi pe măsură ce-l prezenta pe t[năr, 
Roşoa făcea feţe-feţe, se schimonosea, holba carn
ghios ochii. Agitaţia lui nu mai cunoştea margini 
şi cînd Ioachim ii arăta patul pe care dormise oas
petele, atrăgîndu-i atenţia asupra deformării pro
nunţate a saltelei, salariatul muzeului se lovi cu 
palma peste frunte, apoi îşi scoase dintr-un buzunar 
o batistă cu care începu să-şi şteargă faţa năpădită 
de sudoare. 

- Îmi vine greu să admit aşa ceva! strigă el. 
Refuz să cred într-o asemenea istorie !. .. Domnule, 
spuse el gîfiind, după toate probabilităţile ai pri
mirt vizita unei statui ! 

Ioachim tresări privindu-l pe Roşca încruntat. 
Individul ori îşi bătea joc de el ori era pur şi sim
plu nebun. în armbele cazuri trebuia să-l pună repede 
la punct. DO'ar nu era prostăna.c să înghită o min
ciună atît de neruşina1tă. 

- Vă rog să mă credeţi ! îşi împreună celălalt 

mîinile. Nu mă priviţi astfel ! Cu două zile înainte, 
mai bine zis, alaltăieri, din muzeu a dispărut o proas
pătă achiziţie, o sitJatuie de marmură obţinută de noi 
printr-o li:citaţie. Statuia, creată indiscutabil înaintea 
erei noastre, a aparţinut unui băitrîn care a zîmbit 
ciudat, acum îmi amintesc, atunci cînd a încasat 
banii... Am fost cu toţii bucuroşi, înoîntaţi de această 
neobişnuită achiziţie care urma să ne atragă laudele 
şi preţuirea multora. Am admirait-o, am instalat-o 
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într-o încăpere şi ne-am gîndit imediat să facem 
comunicările de rigoare în legătură cu ea. Ei bine, 
statui;a reprezentînd un tînăr identiic descrierii dum
neavoastră a dispărut fără urmă. 

Ioachim admise oă e vorba de o rooinokLenţă. 

Ceea ce susţinea Roşca salll mai bine zis ipoteza lui 
nu se întemeia decit pe fapte aparent asemănărtJoare, 
dar fără nki o legătură între ele. Aoest Roşca părea 
să fie cam într-o ureche şi o prelungită conversaţie 
cu el ar fi scos pesemne la iveală şi alte aspecte 
la fel de neplăoote. Desigur că înfăţişarea tînărului 
îi dăduse de gîndtt, dar de aici şi pînă la presupu
nerea că ar fi avut de-a faice cu o statuie era cale 
cam lungă! 

Ioachim îi ceru paznicului să pornească grabnic 
spre crescătoria de peşte şi să-l cheme pe Rădoi. 
Intre timp ieşi în pridvor şi-i ceru unui pescar să 
pregăteaisiCă o barcă ou motor. Cînd sosi Rădoi, se 
instalară tusrtJrei în barcă şi se îndreptară către pă
dure. 

Pădurea îi întîmpină tă1oută. Coborîră pe un ma) 
mocirlos şi se af.undiară tn frunzişuri sub îndruma
rea lui Rădoi. Ziua era pe sfîrşite, înaintau de-a 
lungul unor bălţi ou apele încreţite de un vînt iscat 
din senin. Inaintea lor răsăreau necontenit ierburi 
uscate, solul se făcea treptat mai moale, mai alune
cos, păşeau peste straturi de papură cu1oată la pă
mînt, îşi ferieau ochii dre mmurHe umede ale sălcii
lor... Rătăciră o vrieme prin stufărişuri1e ÎilJalte şi 

dese. Sub paşii lor noroiul clefăia încercînd par.că 

să-i reţină. Ploaia din ajun se abătmse pesemne pc 
aici şi un frig tăios răzbătea din beznele care creş
teau văzînd cu ochii. Pădurea foşnea necontenit, 
un vaier prelung cutreiera împrejurimile. Apucară 
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pe poteci incerte, ocoliră trunchiuri prăvălite, tăcură 
mai tot timpul copleşiţi de un sentiment straniu. 

Ajunseră în cele din urmă la un soi de platformă 
pe oare uroară dînd ou ochii în sfîrşit, printre 
hăţişuri de scaieţi, de îngrămădirea informă a unor 
blocuri de marmură, oare închipuia vag o temelie 
deasupra cărei1a se ridioa un perete pe jumătate rui
nat. In apropiere se vedeau parcă rămăşiţele unui 
chei, cîteva lespezi crăpate. Mlaştina înconjurătoare 
părea să :absorarbă însă acest e ruine, înghiţise deja 
o mulţime de blocuri de marmură, care abia se 
mai desluşeau. In apa murdară se întrezăreau spăr
turi, pete albe, ceva asemănător unor coloane dis
truse, frize, cornişe, un amestec confuz de elemente 
arhitectonice, grav şi iremediabil nimicite. 

- Nu vă apropiaţi ! le ceru Rădoi înaintînd cu 
băgare de seamă. Terenul e nesigur şi periculos ! Q 

Dădură ocol rămăşiţelor strecurîndu-se printre 
tufele şi mărădnişurile care mereu le împiedicau 
înaintarea. Totul încremenise, insectele îşi încetaseră 
zborul. O linişte fără capăt stăruia în jurul lor, ra
zele asfinţitului se strecurau anevoie prin desimea 
plantelor înalte şi uscate. Izbutiră să se apropie şi 

să privească grămada de marmură spartă care se 
afunda inevitabil în mocirlă. Descoperîră urme de 
paşi adînc imprimate în noroi, remaroară nişte les
pezi proaspăt sparte. Ioachim zări printre spăr'lturi, 

pe un crîmpei de suprafaţă netedă, ceva asemănător 
unei flori de nufăr sculptate„. Făcură cale-întoarsă. 

Ajunşi la barcă nu îndrăzniră să scoată o 
vorbă. Pe Ioachim îl bîntuîa o senzaţie de sfîr
şeală, un serutiment de zădărnicie nemai,încel'oat. 
Luă loc în barcă ca sub povara unei pierderi ire
parabile, bănuind că ceilalţi îi împărtăşesc starea 
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de spirit. Străbătuse parcă dintr-odată cîteva milenii. 
Singura legătură, firavă şi ea, ce se statornicea în
tre prezenţa tînărului şi aces·te jalnice ruine o con
stituia doar floarea de nufăr, dovadă insuficientă 

pentru a confirma o senzaţională apariţie. 
Ajunseră în sia;t şi poposiră în biroul lui Ioa

chim, unde rămaseră multă vreme tăcuţi. Roşca 

rupse primul tăcerea, declarînd că va întreprinde 
cercetări a prof:undate şi minuţioase asupra acelor 
vestigii. 

- A fost o şansă că le-am găsit ! spuse Rădoi. 
Roşca nu-l lină în seamă şi începu să vorbească 

în felul lui repezit, admiţînd că se lăsaseră induşi 
în eroare de nişte aparenţ~. Luă asupra lui întreag::i 
răspundere, declară că se grăbise lansînd o ipoteză 
fără sens. Intre tînărul vizitator şi dispariţia statuii 
nu exista fireşte nici o legătură , decit doar una fon
tezistă. Se bucura că descoperise totuşi ruinele ace
lei aşezări necunoscute. 

Ioachim se culcă tîrziu reamintindu-şi de tînărul 
care dispăruse desigur pentru totdeauna. In urechi îi 
răsunau vorbele lui calme, rostite pe un ton so
lemn : „Hercule nu a fost debarcat de pe Argo în 
golful Magnesiei, ci în Delta Dunării, chiar în lo
cul acesta la care în sfîrşit am ajuns". 



TAR!M NECUNOSCUT 

Bacul dormitor se desprinsese probabil de ţărm 
şi plutise o vreme pe apele fluviului. Purtat de cu
renţi, rătăcise la întîmpliare, nimerind ·înrtr-un la
birint de oaoole al căror nume nu putea fi deocam
dată precizat. Cîrmaciul Diaconu susţinea cu tărie 

şi încăpăţînare că ajunseseră în lacul Fortuna, ne
vastă-sa, Maria, era de părer.e că nimeriseră în 
Pericolovoa. In ce-l pr:Lvea pe Drngoş, lucrurile erau 
pentru el foarte limpezi - bacul colindase întreaga 
Deltă, fapt oare în nki un caz nu putea fi accep
tat... Oricum, oomisia înswcinată cu anchetariea oazu
lui nu reuşise să ajungă la un rezu1tait definitiv ; 
raportul întocmit de ea p1utea într-o totală incerti
tudine. 

Faptele se desfăşuraseră ciudat. După o noapte 
de somn, către revărsatul zorilor, oîrmaciul Dia
conu se trezise, se îmbrăcase şi urcase scăriţa de 
fier pentru a-şi clăti faţJa. Ajuns pe puntea inferioară 
şi dînd să apuce găleata de la locul ei , privirile îi 
căzură asupra apei care avea o limpezime şi un 
colorit cum nu m ai văzuse. Convins că nu se dez
meticise încă bine din somn, dădu s·ă se spele, dar 
cînd aruncă găleata, nu întîmpină nici o rezistenţă 
din partea apei, oa şi cum a r fi avut de-a face cu un 
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lichid lipsit de consistenţă, aidoma unui gaz. Abia 
oînd ridică privirile, rămase cu desăvirşire descum
pănit. 

Se trase înapoi, încuie uşa şi-l strigă din toate 
puterile pe Dragoş care dormea într-o cabină, la ca
păitul opus al ambarcaţiei. Acesta zăbovi un răs•timp, 

apăru în sfîrşit în sala de mese unde-şi strigă în 
termeni violenţi nemulţumirea; ern bolnav şi ni
meni nu avea dreptul să-l trezească în zori. Cu chi
pul său tras şi nebărbierit, îmbrăcat la iuţeală cu 
o bluză mototolită şi o pereche de pantaloni uzaţi. 
Dragoş era, ca de obicei, ursuz, nesociabil, duş

mănind parcă pe toată lumea. 
- Priveşte ! îi strigase Diaconu arătînd speriat 

spre hublouri. 
După ce privi prin hublouri, Dragoş se dădu şi 

el iute înapoi, ului:t. Crezuse că e victima unei glume 
de prost gust, dar apropiindu-şi încă o dată de geam 
faţa lui suptă, trăsăturile i se schimonosiră de 
groază. Se uirtă întrebător la cîrmad fără să sooată 
o vorbă. 

Intre timp se ivise şi Maria care, privind, la în
demnurile celodalţi afară, scoase un ţipăt şi se re
trase către un colţ, tremurînd. 

- Să anrunţăm baza! propuse în şoaptă Dia
conu năpustindu-se către încăperea în care se afla 
staţia radio. Bacul nu era folosit, iar radiotelegra
fistul, plecind în concediu, îi încredinţase drmadului 
staţia, care era foarte uşor de mânuit. 

Diaconu pătrunse într-o cabină minusculă, ră

suci butoanele, puse mîna pe receptor şi .chemă cu 
glas răguşit unitatea Pardina. Apelurile sale răma
seră însă fără răspuns : în receptor se auzeau doar 
nişte sunete prelungi şi ascuţite, asemănătoare unor 
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fluierături, înrtreriupte de zumzete intermitente, cu 
totul neobişnuite. Disperat, comută pe alte frecvenţe, 
răcni după alte unităţi, după a1te baouri înzestrate 
cu staţii radio, dar nu izbuti cu nici un chip să stabi
lească o legătură cu vreunul din ele. Timp de o ju
mătate de ceas lansă se~nale pes,te semnale, veri
ficînd într-una starea apa:mturii, privind oadranele 
voltmetrelor şi ampermetrelor care indicau totuşi 

parametrii constanţi. Ceilalţi doi intraseră şi ei în 
cabină şi-i urmăreau mişcările, palizi, încremeniţi, 

incapabili să-şi recapete stăpînirea de sine. 
Comisia de anchetă, luînd în considerare rela

tările tuturor, opină în favoarea ideii potrivit că

reia pe bac, după ce se consumase o oarecare can
titate de alcool, echipajul căzuse sub influenţa unei 
halucinaţii. Dar drmaciul dedaraise indignat că atît 
el cit şi nevastă-sa nu îndrăgeau băutura, lucru în
deajuns de cunoscut. In privinţa lui Dragoş, nici 
vorbă nu putea fi de aş.a ceva, acesta urma prescrip
ţiile unui regim medical foarte sever. La bord nu se 
afla de altfel strop de vin sau de rachiu. Nu aveau 
decît nişte sticle cu apă minerală. 

Membrii comisiei renunţară aşadar la prima lor 
ipoteză şi înceroară să construiască altele care, prin 
şubrezenia lo;r, deveneau însă de-a dreptul ridicole. 
Ei admiseră, bunăoară, că cei trei porniseră ou bună 
ştiinţă pe fluviu, vrînd pesemne să lipsească o 
vreme din portul Tulcea. Urmăreau poaite unele 
scopuri personale, sustrăgîndu-se astfel rigorilor im
puse de program. Cîrmaciul Di,m:ionu ripostase vehe
ment. Vechimea lui în întreprindere, corectitudinea 
dovedită oricînd şi oriunde, lipsa oricărei sancţiuni 
în întreaga sa carieră stăteau drept m'irturii con
vingătoare în legătură cu seriozitatea sa. Cum să 
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pornească aşa, într-un voiaj situpid, cu ambarcaţia 
ce-i fusese încredinţată şi care, oricum, trebuia să 
fie remorcată pentru a na,viga ? ... 

După ce Lansase multe apeluri zadarnice - po
vesteia cîrmaiciul Di1aool1Ju - în:S'oţit de ceilalţi, 

revenise în sala de mese unde încercă să identifice 
măcar locul în care se găseau. Scoase dintr-un du
lăpior o hartă a Deltei, aprncie timpul sours de 
aseară şi amintindu-şi de existenţa unei busole, re
curse la ea, încercînd să-şi adune toate ounoştinţele 
sale privind navigaţia. Harta era veche, decolorată, 
părînd să indice multe a1ternative, iar busola, fie 
că se deteriorase, fie oă suferise o influenţă magne
tică deosebit de puternkă, se înţepenise de-a bi
nelea. Tustn:>i se aplecaseră înfriguraţi asupra me
sei acoperiită cu muşama. Dacă plutiseră întreaga 
noapte purtaţi de ourenţii fluviului, nu ar fi fost 
capabili să străbată mai mult de trei mile. Admiţînd 
că intraseră din întîmplare într-iun oanal, ar fi fost 
posibil să înainteze încă o jumătate de milă, cel 
mult, canalele fiind aiici înguste, iar curenţii lor 
foarte slabi. Nimic nu putea explica priveliş,tea cu 
desăvîrşire necunoscută din jurul ambarcaţiei lor. 

- Aţi fost victima unei iluzii, fu de părere un 
membnu al comisiei. Se produc fenomene optice 
deosebit de stranii cînd razele soarelui şi elementele 
care alcătuiesc un peiisaj îşi combină într-un anume 
fel distanţele şi structurile. Fenomenul mirajului 
e bine lămurit, în privinţa lui nu există îndoieli. 
Etapele călătoriei puteau fi cu uşurinţă reoonstituite. 
Bacul s~a desprins de ţărm datori.tă modului defec
tuos în care fusese amarat , a plutit un răstimp pe 
Dunăre, a pătruns ·cu totul întîmplător pe un canal 
mai lat, pe Dunărea Veche să zicem, s-a afundat 
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apoi pe un alt canal lăturalnic şi acolo, datorită 

unor fenomene optice explicabile, s-a produs aşa

zi1srul neobişnuit. 
Cîrmaciul zîmbise asoultînd această sumară ex

plicaţie care încerca să spulbere misterul celor tră
ite de el. Călătoria însă, cu toate încercările de a-i 
da un înţeles oMşnuit, avusese loc, bacul se depla
sase la o mare dis:banţă, pe un parcurs straniu. Poaite 
că nici nu era nimerit să le istorisească mai de
parte episoadele prin care trecuse, întîmplările 

care-l aduseseră aitît pe el cît şi pe ceilalţi în 
pragul nebuniei. îndrăzni totuşi să înrtrebe comisia, 
cărei pricini se datora faptul că în două săptămîni, 
cît dums.e călătoria, nu se întîlni,ser.ă ou nid un vas, 
nici măcar cu o lotcă pescărească. La această între
bare, membrii comi1siei se întrecură în a da fol de fel 
de explicaţii, încercînd să înscrie întîmplarea înrtre 
limite rezonabile, îndepărtînd-o de orice urmă de 
enigmart:iic şi bizar. .. 

Dîndu-şi seama într-un tîrziu că nu se pot ori
enta, cei trei se abandonaseră unui simţămînt de 
pankă. Zăvoriseră bine intrările , verificaseră în
cuietorile ferestrelor, ceroetaseră starea pereţilor şi 

a plafoanelor. Neincrezîndu-<se în trăinici·a uşilor, 

îngrămădiseră în ele obiecte gr·ele, f.erednd în cele 
din urmă şi chepengul ce se deschidea spre puntea 
superioară. Toate ochiurile de geam fură acoperite, 
cu excepţia unuia prin care urmau să cerceteze, 
în continuare, exteriorul. Organizară un program 
riguros de pază, în trei schimburi, supuseră unui 
control sever toate alimentele existente în cam
buză. 

Mai făcură oîteva tentative de a lua legătura 

cu baza, dar în receptor nu se auzeau decît fluieră-
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turile acelea prelungi, însoţite de un zumzet discon
tinuu. 

Pentru a pre[ntîmpina o eventuală agresiune, 
scoaseră de pe unde le găsiră. oUeva instrumente 
şi scule metalice, un topor, o rangă de fier, două 
ciocane. Trebuiau doar să reziste cu orice preţ„. 

Unul dintre membrii comisiei reluă cu încăpă
ţinare ideea psihozei colective. El susţinu că o 
spaimă fără moti1v ouprinsese deodată echipajul, 
făoîndu-1 să vadă ceea ce nu extstJa, silindu-l să tră
iască evenimente oare nu ffV1us1eseră loc. Unii susţi
neau că, probabil, cîrmaoiul le transmisese prin su
gestie spaima sa celorlalţi. După alţii, răspunzător 

de această situaţi·e nu era decît Dragoş, bolnavul stă
pîni t de cine ştie ce coşmaruri... 

Nimic mai simplu aşadar. Ltteraturia ştiinţifico

fantastică, filmele şi I'omanele d e aventuri sau de 
anticipaţie, poate unele istorii de groază as·cultate din 
gura bătrînilor în copilărie făcuseră din echipaj un 
grup de oameni înspăimîntaţi prin contaminare. 

- Asta mai lipsea! se răsti cîrmadul. Să ne 
socotiţi nebuni ! 

Comisia încerca să pună capăt lucrurilor, soco
tind lipsită de sens aprofundarea fenomenului. Se 
împotmoliră în amănunte lipstte de importanţă, în
cercînd, de pildă, să stabilească daică în timpul lip
sei lor salariaţii aveau dreptul la leafă sau nu. Fi
inţele pe care echipajul pretindea că le văzuse nu 
puteau constitui un obiect vrednic de dezbatere. 
Pentru a salVia totuşi unele aparenţe, i se ceru cîr
madului să-şi conrtinu:e re1atarea, deşi ea nru stîrnea 
un prea mare interes ori curiozitate. 

Din spusele lui Diaoonu reieşea limpede că bacul 
dormitor pătrunsese într-o cu totul altă lume. In-
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treaga privelişte era supusă unei necontenite miş
cări, devenind un soi de alunecare neîntreruptă a 
unor imagini confuze, ce se desfăşurau parcă în
tr-un spaţiu necuprins, de culoare gălbuie. Nu exista 
nici sol, nici văzduh, o diferenţiere între sus şi jos, 
dreapta şi stînga. Presupusele obieote şi fiinţe care 
se învălmăşeau lăsau impresia că se descompun şi 

se recompun din propria lor substanţă, agitîndu..JSe 
într-o ambianţă fără limi.te. Inspătmîntător era mai 
ales imensul gol înconjurător precum şi neputinţa 

realizării unei imagini clare, certe. Timpul se scurgea 
pesemne foarte iute, accelerînd ritmul schimbărilor. 

- Atunci de ce nu a fost nimicit baiCUl ? întrebă 
preşedintele comisiei zîmbind 1a gîndul că descope
rise o întrebare dificilă. 

- Nu ştiu ! mărturisi încuroait Diaconu. In 
schimb, am fost purtaţi parcă pre.tutindeni, am făicut 
parte şi noi din roiul acela nesfîrşit, am navigat 
prin acel gol de culoare galbenă. 

Enervat, pr~edintele comisiei propuse încheie
rea dezbaterilor; pierduseră timpul de pomană as
oultînd spusele unor palavragit. 

- Este cu neputinţă să fi intrat într-o zonă cu 
timp accelerat, rnsti el plin de suficienţă. Delta 
este prea bine cunosaută, .cartografiată, măsurată 

şi cercetată pentru ca în ea să existe asemenea 
năzdrăvănii ! 



FEREASTRA TIMPULUI 

P rocuratorul Moesiei Inferioare, Marcus Quintus 
Mella, soluţionase un caz interesant în ziua aceea 
fierbinte şi parcă fără sfîrşit. Retras în vila care 
i se pusese la dispoziţie, după şase ceasuri de dez
bateri, se simţea obosit, dar încă în stare să-şi amin
tească de unele momente ale dimineţii. !şi scosese 
toga şi rămăsese doar în ,tunică. Se plimbă o vreme 
prin tablinum, apoi ieşi pe terasă trăgînd adînc în 
piept :aenul răcoros. Avea de gînd să se scalde în 
apele Laouliui, dar aista mai tîrziu, căltre seară. Cuno
ştea un loc bun, ocrotit de păpurişru.ri înalte ; acolo, 
prin undele reci şi limpezi, se vedeau adîncurile 
pline de plante şi de crustacei. Laguna se întindea 
pînă departe spre orizontul pălit, străjuită vag de 
nişte dealuri golaşe pe care păşteau turme de oi şi 

de capre. Jos, oă•tre ţărmurile întări.te ou parapeţi de 
piatră, răsăreaiu oaitargele corăbiilor, mai ales greceşti 
şi egiptene. In văzduhrul îndns zbuna'U pescăruşi, sco
ţînd ţipetele lor meLanooJice„. Dar vuietul dimineţii îi 
stăruia încă în ·urechi ou o insistenţă supărătoare . 

Neînţelegerile nu mai oonteneaiu între loaui.torii aces
tei cetăţi a oărei impon1Janţă strategică începuse să 
scaidă. Pe de altă parte, triburile băştinaşe, oare mai 
păstrau amintirea libertăţii de odinioară, nutreau 
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o neîmpăca·tă duşmănie puterii romane. Necurmatele 
răzmeriţe dădeau de furcă garnizoanei şi celor două 
cohorte cantonate ai:ci. Sosise tocmai de la Tropaeum 
Traiani pentru a pune oarecare rînduială în această 
dezordine. !ncerca să pacifice pr.in blîndeţe sau prin 
tăria armelor triburile mereu neastîmpărate ale 
bessilor, moesilor, sacilor şi ale celorlalte asemenea 
seminţii getice ... 

Dar cazul pe oare trebuise să-l soluţioneze azi 
dimineaţă nu se ref.erea la neastîmpărul triburilor. 
In sala de audienţe, ,împotriva tuturor uzanţelor, 
fusese adus un tînăr învinuit de profanare a tem
plelor. Nu erau de competenţa sa asemenea speţe, 

care cădeau în sarcina magistraţilor locali. Porun
cise chiar să se suspende şedinţa, dar înfăţişarea 

tînărului îi plăcuse şi astfel conisimţise să audieze 
părţile. într-adevăr, tînărul avea trăsături pline de 
nobleţe. In ochii săi albaştri sdipea o lumină de 
agerime. Şi apoi, îşi recunoscuse imediat vina, fapt 
admirabil, trădînd băribăţie şi demnitate. întrebat 
ce anume urmărise înoerdnd să se arn•te mai pr e
sus de zei, dăduse totuşi răspunsuri evazive, se 
încurcase în explicaţii. De-a dreptul surprinzător, 

declară în sfirşit că ar stăpîni puterea de a înrîuri 
destinele oamenHor şi chiar pe ale zeilor. 

- Cum aşa ? îl întrebase el mirat. 
- Prea bine, stăpînesc taina timpului, sînt în 

stare să pătrund în trecut şi în viitor. 
Procuratorul îşi aminti de invazia credinţelor ciu

date, ilogice, de neînţeles, ca!'e soseau din obscuri
tatea sumbră a orientului, de toate practicile, ritua
lurile şi superstiţiile prosteşti care atentau la lim
pedele spirit latin, curat şi mai ales disciplinat. 
Oricît de elevat fusese acest orient, oricîtă stră-
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lucire ar fi avut odată, religiile lui întunecate, pline 
de un mis ter tulburător, a tentau necontenit la 
dreapta judecată a omului. In imperilll îşi făcuseră 
apariţia culte1e unor z·eităţi străine oare strînse&eră 
în jurul lor mii de fanatici. Se oficiau pretutindeni 
ritualuri ezoterice, de prozelitism şi iniţiere. Şi 

toată aoeastă neagră revărsare de false crezăminte 
de desfăşura în taină, ferită de lumina zilei, în 
cata:oombe, subterane sau case particulare, ca o 
mişcare subversivă înJdreptată în contra străvechilor 
zei ai Romei, zei exacţi, raţionali, cu atribute certe, 
cu meniri clare. Cetăţenii imperiului se lăsau ade
meniţi de practici puerile, adoptînd noile credinţe 

cu o înfrigurare şi o exaltare bolnăvicioasă. Astro
logii caldei, magii perşi, preoţi ai lui Isis şi ai lui 
Adonis, adoratori ai Cybellei, căreia i se mai spunea 
şi Magna Miater, ai lui Mithra, roiau prin toate 
oraşele imperiu1ui. Parcă înnebuniseră ou toţii. .. 
Pesemne că acest tînăr, pe numele lui Pythion, era 
tot un exaltat. Cum să pretinzi că timpul poate fi 
străbătut în orice sens, cum 1să înfoîngi voinţa lui 
Cronos şi a Moirelor ? Il condamnase, cum era şi 
drept, la galere, şi nefericitul, închis acum într-o 
ergastulă, aştepta să fie îmbarcat pe o triremă. 

Săvîrşiseră o greşeală foaintaşii oînd socotiseră că 
zeităţile învinşilor aduse în cetatea cuceritorilor ar 
fi favorabile celor din urmă. Se dovedea acum con
trariul, ceea ce trebuia să ducă la măsuri severe .. . 

Chiar şi aici, în mulţimea asta de triburi puse 
mereu pe arţag , orioînd gata să se răzvrătească 

împotriva cuceritorilor, pătmmsese, după cum 
bănuia, influenţa magicului şi a înfricoşătorului 

Orient. Ii sosise la ureche zvonul că cei din triburile 
conduse oîndva de Dapyx primiseră printre ei un 
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vagabond care încercase chipurile să le dezvăluie 

tHourile a:srnmse ale lUtmii. Mai auzise de un alt 
rătăcitor, sirian, care propăvăiduia cultul cu totul 
uitat, al 1ui Ma11duc. Efervescenţa religioasă era 
întreţinută şi de apariţia unui grup de înohinători 
ai lui Serapis. De creştini nici nu mai dorea să-şi 
amintească. Aceştia alcătuiau adevărate oolonii, se 
organizaseră în asociaţii numeroase, cîştigînd mereu 
noi simpatizanţi. Ideile tr_:iste şi deprimante ale unui 
şef spiritual din Galileea constituiau o reală şi 

îngrijorătoare ameninţare pentru religia tradiţio

nală a imperiului. 
Zeii Romei nu se impuseseră aici, pe ţărmurile 

Pontului Euxin, decît ca simboluri ale stăpînirii. 

Nici milezienii, întemeietorii acestei cetăţi, nu reu
şiseră să facă maire lucru printre băştinaşi. Tem
plele se înmulţiseră, ce-i drept, id:ar ele nu prea 
erau freoventate. Puterea imperială se socotea bi
ruitoare atunci oind îşi impunea zeii, dar dădea 
dovadă de o regretabilă slăbiciune cînd îngăduia 

importul atîtor ;Credinţe purtate de feluriţi vizio
nari sau inspiraţi, care surpau din temelii religb 
strămoşilor. Dintre ,toate aceste rătăciri, creştinis

mul se arăta cel mai perioulos prin îndemnurile lui 
către milă şi mai ales către renunţarea la bucuriile 
vieţii... 

Se lungi pe pat. Acest ţinut îndepăr·tat era ori
cînd în primejdie să fie atacat dinspre Delta Istru
lui. Acolo vieţuiau, ltberi şi puşi pe prădăciuni , 

britogalii , harpii, neamuri sălbatioe, de neîmblinzit. 
Fortificaţiile Salsoviei, ale Dinog.eţiei şi ale Novio
dl\.111Jumului eriau mărunte, firave, neîlllStar.e să rezis.te 
mult acelor barbari. Inseşi neamurile getice din 
această Moesie nu inspirau încredere. Ele nutreau 
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aceeaşi ură pentru noii stăpînitori, purtau încă 

foarte vie amintirea foştilor regi, urzeau pesemne 
planuri războinice oontra tuturor cetăţilor romani
zate ... 

Trebuia să se îndrepte către lac, aşa că porunci 
să i se aducă lectica. Privi din nou laguna peste 
care dogorea încă soarele, coastele deluroase din 
vecinătate. Se pătrunse de o adîncă pace lăuntrică. 
Oraşul alb, cu străzile lui îngus·te, părea că dormi
tează. Din port sosearu zgomote, zvonuri de gla
suri, melodia vreunui cîntec abia îngăimat. Coră

biile negustori1or greci se aliniau minuscule lîngă 

debarcaderele de lemn, înaintea unor magazii 
scunde, cu acoperişuri din papură. Mai departe, către 
nord, se vedeau cele două trireme 1ale flotei mili
tare care impuneau prin simpla lor prezenţă res
pect... Dar linişitea aceasta avea să facă loc în 
curînd unei zarve nemaipomenite. Odată cu înse
rarea, în dughenele şi cîrciumile por·tului se vor 
stîrni iar încăierări, se va îmbulzi din nou o mulţime 
pestriţă de scandal.agii şi beţivani. In port clocotea, 
ca pretutindeni în astfel de oraşe, un amestec încîl
cit de rase şi neamuri. Se întîlneau aici toate semin
ţiile lumii romane, căci cetatea aceasfa intrase şi 

ea de mult în rîndul celorlalte ale renumitei Orbis 
Romana. 

Auzi dinspre atrium nişte foşnete. Bătu din 
palme, şi cînd -apărru sclavul îi cern să fie păs.trată 

liniştea în vilă. Dar sclavul îi aduse la cunoştinţă 
cu o voce înfricoşată că Rutilius, temnicerul, doreşte 
să-l vadă numaidecît. Nemulţumit, se înfăşură din 
nou în togă. Cum de îndrăznea temnicerul să-i tul
bure tihna? Rutilius era un individ respingător, o 
brută nesimţifoare şi sadică, un soi de animal, care 
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îndeplinea şi rolul de călău... Dîndu-1 de o parte 
cu braţul său vînjos pe sclav, Rutilius năvăli în 
odaie, dădu salutul şi începu să vorbească preci
pitat, întretăindu-şi spusele cu ,exclamaţii de mirare 
şi groază. Se vedea limpede că e înspăimîntat, dar 
chipul lui grosola n, pe care nu &e citea niciodată 
blîndeţea sau dragostea, devenise acum de un comic 
nespus. 

Procuratorul izbucni într-un lung hohot de rîs 
văzîndu-i ochii holbaţi, gura căscată, mîinile tre
murătoare. 

- Sînt vinovat ! urlă el bătîndu-se cu pumnii 
în piept. Condamnatul a evtadat. A tăiat drugii feres
trei şi a şters-o ! Cine ar fi bănuit că are o asemenea 
putere? 

- In lanţuri zece zile ! porunci procuratorul. Pe 
Hercule, numai neghiobi întilnesc aici ! 

Ii păru bine pe de altă parte că tînărul evadase. 
Era prea frumos pentru a vîsli la galere ! Işi aminti 
de ochii lui albaştri, de agerimea din priviri şi îl 
străbătu o profundă satisfacţie ştiindu-l liber. Se 
gîndi o clipă să pună o deourie pe urmele lui, dar 
renunţă oftînd. Poate oă se ascunsese totruşi bine !. .. 

Părăsi vila, se urcă în lectică şi ajunse la apa 
lagunei , pe ţărmul acela ferit de priviri. Işi lepădă 
toate veşmintele şi se aruncă în unda străvezie. Se 
cufundă, pluti între ape, privi ierburile pletoase, 
peştii sclipitori. Era minunat să trăieşti, să te pă
trunzi de voluptate.a sen:z;aţii1or, să te bucuri de 
putere, de sănătate. Cum de recomandau unii 
resemnarea, privind viaţa oa pe un hmg şir de 
suferinţi ? 

Ieşi la mal şi porunci celor doi sclavi să rămînă 
locului. Porni către cheiurile fortului din apropiere, 
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acum abandonate, a junse la nişte lespezi de piartră 

pe care se aşeză. !şi contemplă o vreme trupul, îşi 

aminti de bătrîneţe şi se întristă. Recunoştea că 

nu mai e tînăr, trecuse mult de patruzeci de ani 
şi puterile îl lăsau treptat. Nu se deda la excese, făcea 
zilnic exerciţii de gimnastică, benchertuia arareori, 
şi totuşi se îngrăşase, i se rotunjise pîntecul, che
lise. Nu, nimeni nu reuşise să se sustragă scurgerîi 
inevitabile a timpului. Din nou îi răsări în minte 
chipul tînărului judecat în cursul dimineţii şi gîndul 
că acesta evadase il învioră . Tînărul acela trebuia să 
trăiască, să se bucure de viaţă, deşi , după cum pre
supunea, era şi el chinuit, un posedat de cine ştie 

ce false crezăminte care răvăşesc inutil cugetul. La 
oe bun să ,te tot frăminţi, să-ţi otrăveşti clipele 
scurte ale traiului, să te chinui ou probleme care 
toate sînt la urma urmei false? Oare nu existau 
zeii care orînduiau şi diriguiau lumea? Sau poate 
că şi aceştia erau nişte plăsmuiri de care să se agaţe 
deznădăjduita minte omenească. Ar fi fost totuşi 

plă,cut să-l reîntîlnească pe tînăr în 1acest loc ascuns, 
să-i îndrume paşii. Nutrea pentru el un simţămînt 
patern, căci nu avea copii. Fulvia, nevastă-sa, era 
stearpă. 

Tînărul răsări însă brus.:: înaintea lui şi pre
zenţa aceasta neaştepta,tă îl luă prin surprindere. 
Se bucură, dar aruncă priviri circumspecrte în jur 
spre a se încredinţa că nu e văzut tocmai în tovărăşia 
evadatului. Asta i-ar fi ştirbit considerabil presti
giul. Şi aşa avusese multe necazuri cu îngăduinţa 
lui ajunsă proverbială. 

- Te-am rugat să mă asoulţi, dar nu m-am 
bucurat de atenţia ta, o MeUa ! spuse Pythion. Am 
găsit într-un papirus, ţi-o spun acum, neştiind dacă 
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o doreşti, secretul timpului, putinţa de a-l stăpîni. 
Timpul nu este Cronos, nici Parcele. El este o cu 
totul altă alcătuire, o alcătuire ce poate fi stăpînită . 

Procuratorul îl privi pe Pythion şi zîmbi, plin 
de înţelegere. Era de-a dreptul simpatic. !şi dădea 

seama că trupul lui ere armonios , profilul plin de 
distincţie, gesturile nobile. Insuşi glasul îi era melo
dios , cu intonaţii profunde, mîngîiet oare, 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 
bărbat care s-a sfîrşit în braţele mele şi oare mi-a 
încredinţat secretul lumii, înţelegerea a tot ceea ce 
există. El m--a învăţat că lumea e un întreg, o îm
pletire de mid făPime totuşi. 

- Dar nu e nimic nou în ceea ce spui, dragul 
meu ! Ateii greci au afirmat demult lucrurile aces
tea. Iar dacă crezi cumva într-un zeu nou, atunci 
mai bine este să reflectezi profund asupra lui, soco
tindu-l, cum e şi firesc, o deşertăciune, o himeră. 

Eşti nevîrstnic şi trebuie să trăieşti plăcut, să te 
lepezi de frămîntările fără rost, să nu 1ncerci a 
dezlega taine pe oare tot mintea omului le fău

reşte. In spatele nostru s.înt milenii de ştiinţă şi de 
cunoaştere, milenii care n --au l'ezolvat nici o pro
blemă . Nu s-a descoperit nici măcar mijlocul de a 
fi linişti t şi de .a gusta din plăcerile traiului nestîn
jenit. Nu vezi cîtă nebunie există în toată istoria 
care s-a scurs pînă la noi ? 

Tînărul Pythion nu părea deloc convins, după 
cum se vedea. Trebuia poate să îmbătrînească şi el 
pentru a ajunge la scepticism siau la epicureism, 
să regrete rătăcirile sale de acum. Il privea cum 
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şade ghemuit lingă el, cu geilillnchii prinş,i între 
mîinile de care îşi sprijinea bărbia. !şi arcuise mult 
spinarea, contemplînd de jos trestiile dare foşneau 
uşor în apropiere... Ce secret ar fi stat oare mai 
presus decît trăirea prnfundă a momentului? De 
ce oamenii se lăsau munciţi de aceste triste nebu
nii ? Totul era perisabil, nu dăinuia dedt o clipită 
în imensitatea veşnidei. Poate că, într-ad:evăr, aicele 
crezăminte întunecate care se zămisleau în sub
terane şi catacombe prezentau mai bine aspectul 
iluzoriu şi vremelnic al vieţii, iatît doar că ele 
îndemnau la o suferinţă mai mult. Aici se ·ascundea 
marea lor greşeală. 

- Stnt în stare să străbat timpul, rupse tăcerea 
Pythion. Spaţiul înconjurător este rotund, iar 
iuţeala luminii... 

- Prostii, dragul meu, prostii! Nu avem nevoie 
de alte frămintări oare să ne macine sufletele. Este 
de ajuns că ne împresoară atîtea credinţe care tind 
să ne surpe e:ahilibrul lăuntric. Daică-mi făgăduieşti 
că te vei desootorosi de ţicneala care-ţi stăpîneşte 

minţile, te voi graţia . Te voi lUJa apoi cu mine la 
Tomis şi la Trnpa1eum şi poate, cine ştie, te voi 
adopta.„ 

Pythion dispăru o clipă inapoia zidurilor dără
pănate, zăbovi acolo, reveni apoi cu o lădiţă de 
culoare cenuşie care avea pe una dintre laturi un 
acoperămînt de sticlă. începu să vorbească preci
pitat, să agite braţele şi să-şi schimonosească fa~a 

frumoasă. Din spusele sale nu se înţelegea mai 
nimic <lecit doar că lădiţa ar fi avut o anumită 
putere. 

- Şi ce-i ou asta? întrebă procuratorul. O 
putere mai mare decît a omului ? Ei şi ? La ce 
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ne-ar folosi ? Ne-ar ajuta să clădim, dar să şi dis
trugem, căci oricare născocire este întrebuinţată şi 

în bine şi în rău ... Ne-ar ajuta poate, vrei să zici, 
să fim mereu biruitori... Armatele noastre, bine 
dotate, vor cuceri întreg pămîntul, vom extinde stă
pînirea noastră până la marginile lumii, ne vom 
acoperi de glorie oare nu ne va face însă mai feri
ciţi. Cine ştie ce zeu răutădos şi batjocoritor ne 
ademeneşte astfel către prăpastie ! Un zeu adevă
rat ·trebuie să rămînă dincolo de manifestările exte
rioare, să se lase mai mult ghicit <lecit cunoscut. 
Dacă îşi scoate la iveală forţa de care dispune, o 
face pentru a ne înşelia şi a ne lovi cu perfidie„. 

- Văd în viiitor, Mellia, aşa cum din ac.el viitol· 
mă privesc urmaşii mei. După această fereastră cu 
geam cenuşiu văd neamurile getice reunite, viito
rimea„. 

- Alţi zei, Pytihion, alţi zei ! Lumea caută 
mereu aceşti zei, nu se ştie de ce, îi oaută .ou o 
străduinţă nefirească, amarnică. De data aceasta e 
vorba poate de un zeu sosit ohiar în mijlocul nostru. 
Linişteşte-te, băiete ! Predă-te gărzilor mele, şi te 
voi graţia ! Zvîrle în apă jucăria aia la oare nici 
nu vreau să mă uit... 

Pythion se ridică, apucă lădiţa şi se îndepărtă 
fără a mai scoate o vorbă. Dispăru după drape
riile de trestii care foşneau odihnitor. 

Se făcuse răcoare şi procuratorul mai înotă o 
vreme în apele limpezi. Soarele apunea măreţ 
peste întinderile deluroase şi împădurite. Laguna 
se deschidea largă spre mare şi pescăruşii nu înce
tau să se tot tînguie„. Ieşi pe mal, se şterse înde
lung cu nişte bucăţi de pînză, renunţă la lectică şi 

urcă poteca şerpuitoare ce ducea la vilă. Ascultă 
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larma portului care creş tea tumultuoasă, zbieretele 
beţivanilor, ţipetele femeilor din lupanare. 1i părea 
rău de Pythion. !şi aminti deodată că Zyraxex, 
stăp:înitorul de odinioară al bălţilor Istrului, avu
sese un copil cu un asemenea nume. Dar regele 
acela murise demult, în urmă ou un veac. Nu putea 
să existe nici o legătură între el şi tînăr. Dar mai 
ştii ? 

In seara aceea invită în vilă cîţiva magistraţi, 

nişte ·Centurioni cu care chefui îndelung. Erau cam 
barbari aceşti histrieni, lipsiţi de cultură, incapa
bili să dezbată felurite subtilităţi filozofice. Bine 
că părăsea mîine locurile acestea. Ospăţul încheia 
şederea lui aici. 
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