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Celei mai apropiate Stele

ADRIAN BUZDUGAN s-a născut pe 22 aprilie 1971
în Huşi. În urma unui debut anunţat la Editura Junimea
în 1992, însă rămas nefinalizat, alege să renunţe la scris şi
urmează cursurile Facultăţii de Filosofie din Iaşi. În 2001 se
stabileşte în Brăila unde devine profesor de ştiinţe sociale.
Din 2007 începe să publice cronică de film, pamflet, recenzii
de carte, eseuri, poezie şi proză în numeroase reviste literare
de prestigiu.
Este prezent în antologiile Alertă de grad zero în proza
scurtă românească actuală, Herg Benet, 2011 şi Poveştile
de la Bojdeucă, Panfilius, 2012.
Volumul său de debut, Capela excomunicaţilor, apărut
la Humanitas (2010) în urma câştigării Marelui Premiu al
Concursului de Debut Literar UniCredit, a fost nominalizat
la Premiul pentru Debut al Uniunii Scriitorilor din România,
2011, câştigând în acelaşi an Premiul pentru cel mai bun
volum al Asociaţiei Române de Science Fiction, Premiul
pentru Debut al revistei Luceafărul de dimineaţă şi Premiul
pentru debut al Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti.
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„Toutes choses sont dites déjà; mais comme
personne n’écoute, il faut toujours recommencer.”
André GIDE, Le Traité du Narcisse

I
„Funny how fallin’ feels like flyin’
- for a little while…”
Stephen BRUTON, Fallin’ & Flyin’

I. Ligrul
Spărgeam nimicul în bucăţi, îi calculam masa şi-l
stivuiam în vrafuri de hârtii pe care nu le consulta
nimeni.
Începusem cum se cuvine, cu începutul. Până în urmă
cu jumătate de an lucrasem ca cercetător ştiinţific principal
gradul III la observatorul astronomic din capitală. Cinci ani
muncisem din greu la harta materiei negre din univers, alături
de o echipă nemaipomenită, asta până când ni se adusese la
cunoştinţă, mie şi întregii echipe, că rezultatele observaţiilor
noastre erau neconcludente, că nu mai intraseră în sistemul
IODM, că întreţinerea serverelor era mult prea costisitoare,
pe scurt şi fără gentileţe, că suntem de prisos şi nu facem de
trebuinţă nimănui. Eram concediaţi.
Pentru clientela politică se găseau bani oricând,
pentru noi nu. Mi-am adus aminte de Rudolf, directorul
observatorului, care cerşea bani anual pentru programele
de cercetare şi am oftat.
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Am sărit primele pagini şi am ajuns la discursul lui
Giuseppe Asquis.
- Democraţia dacă nu-i directă, e mai bine să nu fie!
Cel puţin în Balcani, zonă care trage puternic Federaţia în
jos, democraţia reprezentativă nu-i decât un rahat înţesat
cu mutanţi corupţi.
Ultimele evenimente produse în acea zonă îi confirmau
spusele. Dar parcă erau şi naţii care-şi meritau soarta. În
Novomoldavia şi ţinutul Transilvan aveau partide etnice,
în Valahia Mare, parcă, aveau „certificate de revoluţionar”,
solicitaseră bani şi facilităţi economice pentru că-şi făcuseră
datoria de cetăţeni, îşi dăduseră în judecată statul, cerând
despăgubiri pentru închisoarea politică (!) în aşa fel încât
spectatorii neajutoraţi ai bufoniadei postcomuniste, şiaşa săraci topiţi, să plătească şi greşelile comuniştilor şi
hoţiile balaoacheşilor de la putere, iar în întreaga zonă, cantr-o imensă şi distorsionată cetate platonică, sacrificarea
intelectualilor era scuzabilă odată ce gloata avea puţină
pâine mucezită şi circ din belşug. Popoare ce în decursul
istoriei nu putuseră fi salvate de ele însele.
- Degeaba se încearcă debarcarea setului de idioţi care
ajunge mereu la putere, întotdeauna se oploşesc acolo alţi
golani, alţi parveniţi se infiltrează şi revendică poziţiile
cheie din guvernământul sprijinit acronic pe birocraţia
neclintită, inşanjabilă, dispusă să fie fidelă oricui.
Ca toţi ceilalţi l-am aprobat.
- Ei trebuie sancţionaţi energic, violent, iar gruparea
noastră trebuie să preia puterea. Avem pregătită
garnitura de specialişti care să conducă Federaţia, o
echipă de zece ori mai bună decât guvernul din umbră al
lui Loreas Nebek.
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Loreas Nebek, fost Guvernator al Europei Centrale,
actualmente preşedinte al Partidului Civic, un arogant cu
guşa răsfrântă şi ochi porcini, despre care auzisem numai
poveşti dezagreabile, legături cu grupări mafiote, abuzuri
inimaginabile, orgii cu prostituate de lux... Mai nou, se
spunea despre el că foloseşte electroejaculatori rectali de
când ţiitoarea-i perfectă, fosta ministresă de la Educaţie, o
blondă cu forme bardotiene, dar cu mişcări împiedecate, de
vită năucită, luase urma unui miliardar pe undeva în Africa
de Sud – dovadă, ce-i drept, incertă a unei scurte sclipiri de
inteligenţă.
- Suntem născuţi într-o ţară ciudată: frumoasă, bogată,
însă plină de hoţi, de nesimţiţi şi de amărâţi însemnaţi
de resemnare, bizarerie prinsă într-un prelung ceas al
uzurpatorilor şi parveniţilor. Ce să facem, camarazi? Să
stăm cu mâinile-n sân?
- Nu! se ridicară câteva voci din adunare.
- Să aşteptăm ajutor? pufni nervos. De la cine? Să
devenim ca ei? Vreun linge-blide guvernamental, vreun
căţelandru de cabinet, vreo ţoapă care se uită plictisită
ceasuri în şir de la fereastra unui cabinet ministerial
clefăind gumilastic după ce şi-a luat porţia de sex oral?
Refuz să mă transform! Fie în mişel, fie în escroc! Refuz să
ajung o slugă! Refuz! Voi?
- Nu! tunaseră vocile noastre, ale tuturor.
- Unde ne este demnitatea? Unde mai e demnitatea
cetăţeanului simplu în aceste vremuri nenorocite prin
care trece Federaţia, stăpânită de nişte hoţi ordinari şi
javre ce-ar trebui executate pe loc?
Nu înţeleg de ce nu văzusem atunci că discursul său nu
era unul deosebit, politicianismul ieftin mirosea de la o
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poştă, mărcile „corupţie”, „ţară”, „demnitate” îl alăturau
tuturor celorlalte, aşa vorbeau toate celelalte năpârci avide
de putere. Oare nemângâiata pierdere a Hajnalkăi explica
pe deplin înflăcărarea, entuziasmul şi orbirea cu care mă
aruncasem în gol?
Nu mai aveam decât un gând, să ies şi să ucid. Pe Asquis,
Minale sau Nobile, pe oricare dintre conspiratorii care-mi
puseseră pistolul în mână.
Câtă naivitate! Să cred că împuşcându-l pe Conducător,
care încerca instaurarea unui delirant neocomunism
dinastic, sau chiar pe naivul premier aş fi putut schimba
ceva. Puteam să omor pe oricine din vârf, lucrurile nu s-ar
fi schimbat în niciun fel. Într-o democraţie viciată nu mai
era atât de simplu ca-ntr-o monarhie absolută unde puteai
pune capăt unei dinastii sau măcar unei linii bolnave.
În Federaţia îmbâcsită de corupţi, fusesem distras ca
majoritatea de spectacolul carnavalesc al micilor rechini –
de dreapta, centru-dreapta, extremă dreapta, stânga – care
sfârtecau tot ce prindeau, peştii mari însă de mult nu mai
erau la vedere, nicicând n-aş mai fi ajuns la un Master of
Puppets.
Şi era mult prea târziu. În istoria recentă a Federaţiei
mai fuseseră oameni mici, care prin lustru deveniseră mari,
acum însă era domnia oamenilor mici care se încăpăţânau
să rămână mici. Democraţia intrase deja în declin, cei care
voiau să ia puterea, erau mai răi decât cei de la care doreau
s-o ia.
Dacă n-ar fi fost moartea Hajnalkăi, aş fi rămas parte din
marea masă tăcută a cetăţenilor cu bun simţ, pentru care
refuzul angajării politice, în sensul susţinerii ori combaterii
activităţii unui partid politic, era un mod de viaţă natural,
o alegere de înţeles într-o ţară în care dreapta făcea alianţă
14
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cu stânga justificându-şi neabătutele interese politicianiste
prin necesitatea ruperii pactului cu Federaţia numai pentru
a-l debarca pe preşedintele jucător. Desiderio mă convinsese
însă, a-politicianismul era de înţeles, era acceptabil, nu însă
şi a-politismul, de-a dreptul imposibil, intolerabil. Dar nu
treburile cetăţii mă determinaseră să intru în Organizaţie,
mi-era indiferent dacă se circulă pe stânga sau pe dreapta,
dacă firele de telecomunicaţii sunt îngropate în pământ
sau nu, dacă oraşul e decorat frumos de sărbători sau
dacă numărul de clase obligatorii a crescut - mai ales că
ele ţineau de-un de învăţământ clasic, inutil. Pe mine mă
interesa doar ca cineva să plătească, indirect, fireşte, pentru
falimentarea sistemului de sănătate şi dispariţia Hajnalkăi,
rană care n-avea cum să se închidă.
Am scrâşnit din dinţi. Nu avusesem bani pentru dificila
intervenţie chirurgicală şi Hajnalka murise cu zile. Nu
aveam proprietăţi, nici apropiaţi înstăriţi, nimic.
Asquis aproape striga:
- Doar un tâmpit lasă lucrurile să meargă de la sine şi
se împacă cu ideea că timpul le rezolvă pe toate! Timpul
le rezolvă pe toate, dar cum? Eşti bolnav, nu iei nicio
măsură, timpul te nimiceşte.”
Fusesem, pur şi simplu, un dobitoc.
La prima vedere, există tentaţia de a crede că prostia
fără fulminatul de mercur, răutatea, nu face nici cât o ceapă
degerată, e inofensivă. M-am întrebat însă de ce toţi oamenii
cu scaun la cap susţin invariabil că nu le place prostia şi
o consideră un mare pericol. Răspunsul? A văzut cineva
vreun politician care să spună că este dezgustat de prostie?
Că nu are nevoie de gură-cască, de băi de mulţime, mase de
manevră sau de proşti la alegeri? Who Needs Whom More?
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Guvernaţii de guvernanţi sau guvernanţii de guvernaţi
nerozi? Prostia, prin simpla ei prezenţă, constituie un factor
cu grad mare de risc pentru viaţa normală a cetăţii.
Sau poate mă amăgise cu discursurile lui vizionaralcoolice bolborosite în marginea bourbonului scump pe
care-l bea. Ca acum mi-l aduc aminte la o agapă: „Auzi,
ligrule – numele de cod pe care mi-l dăduseră –, mie-mi
pare rău că voi muri şi nu voi fi prins regimurile bune şi
durabile ce vor veni, clădite pe cu totul şi cu totul alte baze,
regimuri pe care astăzi abia dacă putem să ni le imaginăm.
Ele vor fi rezistente, nepermisive leprelor care-au mâncat
din interior democraţia lăsând în urmă un măr găunos şiun gust pe măsură... Legi universale sau măcar continentale
ori pe uniuni statale, de astea au oamenii nevoie! Vot
electronic, obligatoriu, pentru proiectele naţionale sau
locale, iar orice încălcare, dar absolut orice încercare de
măsluire a rezultatelor votului să fie pedepsită cu execuţia,
atingerea democraţiei directe fiind asimilată infracţiunii de
atac la siguranţa naţională”. Ori mă agăţase cu aprigele sale
discursuri de pahar... Parcă-l aud la crama lui Desiderio,
„Vrei să faci ceva pentru cetăţeni? Fă în p... mă-tii ceva
pentru ei şi fără să te caţeri sau să revendici scaune înalte!
Nu trebuie să te cocoţi pe funcţii înalte, excelentissime
ca să-i ajuţi pe amărăşteni. Intră într-o organizaţie nonguvernamentală, fă-ţi o asociaţie, clădeşte o fundaţie, nu
pofti la fructele puterii dacă nu le meriţi, dacă nu eşti un
model şi nu ai o conduită morală ireproşabilă!”.
Am zâmbit amar, ligru, neligru (mă bucurasem ca un
tăntălău când primisem numele de cod, într-o ceremonie cu
lumânări şi umbre pe pereţi) n-aveam nicio scuză, şi într-un caz
şi în celălalt fusesem manevrat ca ultimul dintre prostănaci.
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Am mai dat câteva pagini.
- Hajnalka Krisztina Cocsis? A decedat la 3:40.
Mureau stele şi galaxii înecându-mi pieptul într-un
urlet surd. Mirat mă uitam la oamenii din jur cum nu
se prăbuşesc din cauza suflului tăcut al distrugerilor
stelare.
Nu voia decât să o ajut în final cu o injecţie salvatoare,
atunci când nu va mai putea să-şi mişte nici buzele, „Când
o să te rog din priviri, să mă ajuţi să plec! Să nu mă mai
chinui şi să nu te mai chinui nici pe tine! Tu doar să-mi
ţii pumnul şi să-l strângi încetişor, până vezi că zâmbesc
liniştită!”. Refuzul meu fusese categoric, nici n-o mai
sărutasem pe creştet ca de obicei, nu-i mai spusesem „Te
iubesc!”, singurul îndemn care-o făcea să păstreze fragila
legătura cu viaţa, plecasem în grabă încercând să fac rost
de alţi bani pentru calmantele atât de costisitoare.
Murise în noapte, chinuită şi singură, bând un flacon cu
o substanţă toxică. Faţa-i împietrită în durere mă urmărea
şi acum, coroană de spini a neputinţei mele; nu fusesem
în stare să-i plătesc intervenţia chirurgicală, dar nici nu-i
oferisem măcar decenţa unei plecări liniştite.
Am răsfoit caietul în continuare şi am ajuns la fatidica
zi a atentatului:
Fondatorul şi directorul unui muzeu italian, într-un
stupid (sau binevenit?) protest, arde picturi încercând să
declanşeze un „război al artei”. Grotesc.
Întrucât un amic îl ajutase să ridice captura, un ton de
două sute de kile, un mexican a ratat intrarea în Cartea
Recordurilor, cea în care, de regulă, se contabilizează
17
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imbecilele aspiraţii către inutilitatea pură (cel mai mare
pantof, cea mai mare cratiţă, cel mai lung voal, cea mai
mică talie etc.).
Un parvenit inept şi-a cumpărat un bolid pe care-a dat
cam cât câştigă cinci profesori în mizera lor existenţă, o
fetiţă de trei ani a fost agresată sexual de-un vecin, pe un
canal TV de top un cunoscut comentator politic, crezând
că nu e în direct, şi-a înjurat colegul provocând stupoarea
(?) milioanelor de telespectatori.
Fermionul lui Ettore Majorana a fost observat pentru
întâia oară, un multimiliardar octogenar are cancer la
prostată, iar SUA şi Israel pun de-un război civil într-o ţară
din Orientul Mijlociu. Toate presărate cu imagini ale unei
recente erupţii solare descrise ca fiind «spectaculoasă»,
căci doar aşa îi poţi face atenţi pe toţi ciudaţii încântaţi
de explozii!
Cu aproximaţie, chiar astea fuseseră ştirile acelei zile de
neuitat. Şi-atunci, şi cu o zi înainte, ca şi-n atâtea alte zile,
ani în şir, îmi pierdusem mai mult de jumătate de oră citind
nişte lucruri care nu mă priveau. Fuseseră doar două ştiri
reale strecurate printre atâtea evenimente futile şi anomalii
nesancţionate just şi coerent de societate. Ţin minte că şi
atunci, ca şi-n alte dăţi, rămăsesem cu ochii pironiţi pe
desktop punându-mi aceeaşi întrebare, cât timp, adunat,
îmi pierdusem ca să mă uit la „ştiri”, să fiu la curent cu viaţa
altora, cu falsa viaţă a planetei, în fapt un mediaconstruct
împuţit? Un an? Doi? Trei?
Am intrat pe mail şi am deschis newsletter-ul de la
InFocus.
Erupţia solară era una medie, se încadra în categoria
M1, deci nimic „spectaculos”, în afară poate de unghiul
18
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potrivit din care NASA luase fotografiile, în capitală
plouase cu nisip saharian, aproape de ţărmul estic al
Mării Negre fuseseră găsite patruzeci de ouă fosilizate de
dinozaur, şi, iată că se descoperise originea chondrulelor,
unele dintre cele mai vechi microobiecte din sistemul solar!
Asupra restului nu m-am mai concentrat... nanofire...
supraconductoare... observaţiile lui Vincent Mourik şi
Leo Kouwenhoven, doi specialişti în nanoştiinţa cuantică
susţineau ipoteza existenţei unor fermioni Majorana...
posibile aplicaţii în ordinatoarele cuantice.
Am accesat articolul despre chondrule, care s-a dovedit
a fi însă un banal articol de popularizare a chestiunii în
cauză. Aşa cum se bănuia, s-au format în jeturile de
material aruncat din discurile protoplanetare, crezusem
că pe lângă piroxeni, olivină şi plagioclazi se descoperise
vreun alt component care să aducă în discuţie o altă
ipoteză, însă aştepările îmi fuseseră înşelate.
Am renunţat imediat la articol când am văzut un nou
mail de la Desiderio.
Tot un mesaj special, cu autodelete.
«Vino la Bârlog! Urgent!».
În colţul din dreapta jos începuse deja numărătoarea
inversă:
«57, 56, 55...».
Nu durase mai mult de zece minute până închisesem
totul şi plecasem. Eram curios dacă m-aş fi întors acum,
aş mai fi găsit din lucruri sau Organizaţia răsese totul,
„mutându-mă” în altă parte? Am surâs imaginându-mi ce
reacţii avusese proprietarul, un fricos şi jumătate, „Luaţi!
Luaţi tot! Eu nici nu am vrut să-i primesc, da’ soţia,
ştiţi...”. Dacă se întâmplase aşa, mi-ar fi părut rău doar de
fotografiile şi înregistrările cu Hajnalka.
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- Trebuie să-i dai pistolul ăsta Ansianei. Dacă Seeadler
ratează - cu câteva zile în urmă îi văzusem puşca
semiautomată cu lunetă, un Tigr pe care-l lăudase minute
bune, plictisindu-mă de moarte -, ea va fi la doi-trei paşi
de Conducător.
Fusese aranjat să-i ia locul unei corespondente de la un
post de ştiri afiliat puterii.
Am cântărit pistolul în palmă. Era greu, un kilogram,
dacă nu şi mai bine... M-am uitat mai atent la ţeava lui. Pe-o
parte scria Lock sau Glock, parcă un G inconjura acel Lock,
20, Austria, 10mm Auto, pe cealaltă erau două ştersături,
probabil seria...
Îmi arătase cum se pune şi se trage piedica, cum se
armează, cum se scoate şi se pune la loc încărcătorul cu cele
cincisprezece cartuşe.
- Ai grijă!
Am dat din cap, nervos.
- Ai mai omorât pe cineva pân’acum?
- Nu, dar ştii bine c-aş face-o!
Ce bine i-ar fi stat Conducătorului c-un glonte-ntre
ochi! Ar fi meritat un glonte în burtă, ca trădătorii, unul
în spate, ca laşii sau unul în gură, să-i întipărească pe veci
rânjetul hain. După învechitul, dar atât de doritul talion,
ar fi trebuit să sfârşească altfel, chinuit, înfometat şi
înfrigurat, lăsat fără speranţă într-o agonie impregnată
cu lipsurile de zi cu zi ale omului simplu, neînregimentat
politic. Păcat că nicio ţară aşa-zis civilizată n-ar fi îngăduit
asta, justiţia omenească, atinsă de o corectitudine şi de o
igienă absurde, nu permitea să-i plăteşti unui nemernic
cu ceea ce făcuse el altora.
Dar cel mai bine i-ar fi stat Conducătorului c-un glonte
20
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în josul frunţii, între ochi, ca acoliţii şi pupincuriştii de
serviciu, aducându-i ultimul omagiu, să vadă clar ce-i
aşteaptă dacă-i vor continua măsurile criminale, de
autocrat scelerat.
Conducătorul ieşise de cel puţin un minut din teatru şi
Seeadler nu acţionase. Îmi rotisem ochii disperat căutând-o
din nou pe Ansiana printre cei de la presă care se înghesuiau
să-i smulgă declaraţii puerile vizavi de spectacolul pus în
scenă de Hana Burgas, fosta sa tovarăşă de viaţă. Pipăiam
pistolul din buzunar şi nu ştiam ce să fac, puneam şi
scoteam piedica, puneam şi scoteam piedica.
Am rămas cu mâna asudată pe el cu piedica trasă.
Secundă după secundă ocazia se irosea. Am mai rătăcit o
dată cu ochii prin mulţime şi parcă l-am zărit pe Desiderio
făcându-mi semn să trag. Iluzie sau nu, până la urmă am
scos pistolul din buzunar, l-am sprijint bine în şold şi am
tras.
Am avut impresia că glontele l-a lovit pe preşedinte în
umărul stâng sau măcar i-a ras umărul stâng. În ultimul
moment se înclinase dând mâna cu cel ce părea a fi autorul
piesei vizionate , iar acum, în urma impactului, corpul i se
răsucise, o ţintă descoperită în totalitate, acoperită însă
într-o fracţiune de secundă de un gardian solid care-şi
ducea mâna sub haină după revolver.
Ce zeu hirsut şi netrebnic îl apăra pe Conducător?
Ministrul de Interne avea o mână ridicată şi parcă
am distins un gest schiţat pe jumătate, un „Nu!” adresat
cui? Mie? Băieţilor din Gardă? Făcea parte şi el din
conspiraţie?
Că era sau nu un conjurat, cert era că la semnul lui,
bodyguardul din dreapta Preşedintelui renunţă să-l
21
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mai apere cu propriul trup, aruncându-se asupra unui
individ din mulţime. Aveam din nou un nesperat culoar
de tragere.
Am ridicat din nou pistolul.
Jucaseră perfect. Un pion fără valoare, tras până-n
ultima linie a adversarului şi transformat în nebunul de
care aveau nevoie pentru un mat.
Nicio lovitură de stat, nicio încercare de preluare a puterii
de către Organizaţie, nicicum vreo revoluţie democratică!
Un descreierat care răzbunase moartea prietenei sale şi-l
transformase pe agonicul Conducător în martir. Făcusem
culoar cuiva să ajungă la putere şi să-şi tragă şi clica după
el. Şi nu era vorba de Asquis, care nu fusese decât un misit,
în închisoare auzisem de la cei care veniseră după mine de
ascensiunea incredibilă a lui Jean Baddor, tribunul dreptei
naţionaliste, căsătorit cu Pia Zadora, o activistă de paradă
în deluzoriul domeniu al drepturilor omului. Bunică-său
luase Ordinul Lenin pentru că aplicase metoda sardelelor
pe elita poloneză, iar taică-său, fost ministru de externe,
colanul Sf. Andrei pentru că şantajase fragila uniune deatunci în privinţa crimelor de război cu preţul gazelor
ruseşti. Ministrul de Interne care-mi făcuse culoar de
tragere era acum abonat la succesiune.
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II
„L’homme n’est pas une solution exacte
du problème de vivre.”
Paul VALÉRY

- Unde-i întrerupătorul?
Cavanera începu să râdă:
- N-avem aici curent, grangure! Doar maşinile şi
instalaţiile care deservesc complexul are! clipi din ochi,
accentuând dezacordul.
Primul meu contact cu tovarăşii din Tehnopolis. Să fi
fost opt-nouă seara când mă dezmeticisem şi mă văzusem
în celula întunecoasă. Nu ştiam cum ajunsesem acolo.
Purtam o salopetă şi nişte pantofi sport. A doua zi văzusem
seria şi numărul de pe piept, JL2232.
Încercasem să reconstruiesc ultimele figuri văzute
în exterior, dar totul fusese în van, mi se şterseseră din
memorie. Rămăseseră doar uniformele: un judecător, un
grefier, un poliţist.
Mi se puseseră în faţă două foi, actul de acuzare
şi hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă,
internarea în Tehnopolis.
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„Citiţi!”
Citisem.
„Semnaţi că aţi luat la cunoştinţă!”
„Nu scrie!”, pixul nu lăsa nicio urmă.
„Apăsaţi mai tare!”
Apăsasem, mă înţepasem în micuţele ace care ieşiseră
din el şi simţisem cum îmi pierd cunoştinţa.
Mint. Ultimele figuri erau ale celor doi indivizi îmbrăcaţi
în alb, care se apropiaseră să mă ridice. Impenetrabile, de
ciocli impasibili.
- Ai grijă, nu cumva să păţeşti ca Talău!
- Talău?... am întrebat eu cerând lămuriri.
- Ţie nu ţi-a zis nimeni de el?
Am dat din cap în semn că nu.
- Mutalău ăsta era un complexat liliputan, nu vorbea
cu nimeni, avea nanism distrofic, nu’ş ce-a-ncercat să facă
cu stilusul, dar i s-a rupt şi, izolat ca un schimnic cum era,
n-a ştiut că poate să-l schimbe. A-ncercat să se sinucidă
aruncându-se de pe corpul A şi-n loc să crape, şi-a rupt
piciorul, fractură deschisă. A murit în chinuri groaznice.
Ne-am strâns aproape toţi în faţa Citadelei, am implorat,
am înjurat, când am ajuns să strigăm lozinci, plesnitorile
ne-au împrăştiat repede. Trei nopţi n-a putut să doarmă
nimeni, din cauza urletelor. Tovarăşii lui de celulă l-au
scos din perimetrul locuibil şi l-au lăsat cât mai departe
lângă Styx poate poate s-o sinucide, dar n-a făcut-o.
Nu exista asistenţă medicală. Nu existau gardieni,
intendenţi, nici îngrijitori. Nu existau gratii sau
zăvoare, deţinuţii având posibilitatea de a-şi alege sau
schimba celula, putând circula liber în întreg perimetrul
Tehnopolisului, clădiri, alei, zona verde, malul betonat al
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Styxului. Bineînţeles, nu aveau acces în Citadelă, avanpostul
libertăţii. Aici se primeau operele de artă, mai bine zis,
creaţiile mai mult sau mai puţin artistice ale celor ce
solicitau eliberarea condiţionată. Ca cei mai mulţi de aici, şi
eu ajunsesem să mi-o imaginez ca pe-o uriaşă bibliotecă cu
mii de rafturi umplute sau de umplut şi zeci de ochelarişti
citind, apreciind şi stabilind valoarea încercărilor primite.
Din închisorile cele vechi ştiam că mai erau funcţionale doar
terifiantele Mendoza, La Sabeneta, Carandiru, Dyarbakir,
Kerobokan şi alte câteva asemenea lor, destinate în principal
infractorilor deosebit de periculoşi, în rest, sistemul
tehnopolisurilor fusese inserat cu succes în majoritatea
ţărilor civilizate. Terapia prin artă, transformarea benefică
şi durabilă a sinelui. Sisteme închise, circulare, de la care
făceau excepţie doar cele ruseşti. Petrovsk-Zabaikalskii,
Magnitogorsk... Tehnopolisuri deschise având drept limită
milioanele de kilometri pătraţi ai Siberiei, paznici, natura şi
clima nemiloase.
Mă întrebam şi acum dacă aveau măcar caiete de-astea,
personalizate, sau se băteau pe cele câteva foi de hârtie
puse în batjocură la dispoziţie.
- Băi, îţi zic eu, ăştia fac experimente pe noi! De ce nu-mi
cad dinţii?
Siderat, Alfatar se uită spre gura lui Kubrat:
- Adică... cum de ce nu-ţi cad dinţii?
- Nu mestec, că n-am ce. Nu mănânc fructe, legume,
zarzavaturi...
- Păi, din câte-am înţeles eu, terciul ăsta e multivitaminic,
conţine şi vitamina C, şi B-uri şi D-uri şi E-uri.
- Eşti prost! Vitamina E e vitamina E, E-urile-s E-uri.
- Chiar! Dacă-s doar E-uri puse la fiert?
- Eşti prost!
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- ...sau doar materii transgenetice, plastic comestibil...
- După culoare şi gust, pot fi şi excremente reciclate.
- Sunteţi tâmpiţi!
Terciul, pe care-l puteam lua de trei ori pe zi de la
automatele din Cerc, era singura noastră sursă de hrană.
Iniţial întrebasem de vreun chioşc de unde să-mi iau ceva
de mâncare - dorinţă absurdă, odată ce nu aveam niciun
ban şi nu puteam primi niciun ban, pachetele şi vizitele
fiind de asemenea interzise. De consistenţa unui hummus
sau a unui porridge zemos în care mai dădeai câteodată
peste nişte gogoloaşe tari, ca şi cum n-ar fi fost amestecat
bine, sau de nişte granule cât bobul de orez. Maro, mucos
şi greţos, într-un cuvânt, detestabil.
Capitolul III. Van Groothart.
Aici povesteam pe scurt despre săptămâna petrecută la
în corpul P la 204 cu Robert, Kerkovidan şi Penson. Am dat
pagina.
- Generaţia tânără nu mai dă doi bani pe istoria vorbită.
Nu l-am întrerupt ca să-i cer explicaţii, dar m-am
dumirit repede că era vorba de poveştile de viaţă ale
oamenilor în vârstă.
- Nu are timp să asculte poveştile străbunicului despre
cine ştie ce război sau amintirile bătrânei sale mame
despre socialismul cenuşiu. Nu-l mai interesează că unchisău a făcut închisoare politică sau că idiotul de socru-său
aplauda frenetic, minute în şir, discursurile kammrathiste.
Dispare empatia şi se trece la impersonalul „se”.
Îmi luă uşoara neatenţie drept nelămurire – de fapt
eu mă gândeam că nu prea are cum să fie tânăr cu aşa o
«bătrână mamă».
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- Detaşantul „se”, mă-nţelegi? Se stătea la coadă, se
aplauda, se făcea închisoare, şi tot apăsa chinuit „se”-ul.
De la Robert aflasem că Tehnopolisul fusese împărţit
iniţial în mai multe sectoare, fiecare dintre ele fiind
destinat uneia din cele şapte arte. Orice creaţie, indiferent
de domeniu, putea oferi pe atunci şansa eliberării. Mari
consumatoare de resurse tehnice, filmul şi dansul fuseseră
însă desfiinţate primele. În corpul F erau două hale pustii,
fostele studiouri, iar în D sala de dans avea încă fixate
oglinzile în pereţi. Apoi se renunţase la şevalete, planşe şi
culori, dălţi, marmură, lut şi atelierele din S – Sculptură şi
P – Pictură fuseseră transformate în săli de scris. Micuţul
şi cochetul corp A, rezervat arhitecturii, nici nu mai fusese
deschis, nefiind cereri, iar din corpul M nu se mai auzise
muzică de ani de zile. Masivul corp L, cu patru etaje, ocupa
un semicerc şi avea celulele aproape pline.
Mă simţeam bine cu Robert - Robert van Groothart din
Blitterswijck, numele său complet şi încurcat, însemnat
pe sute de picturi din afară -, Penson şi Kerkovidan - alţi
doi maeştri a căror prezenţă fusese o delectare, numai că
lungile discuţii despre politică, care se încingeau la 204,
îmi răvăşeau prea tare ura şi mă determinaseră să plec. Nu
reuşeam să scriu un rând acolo. Toată ziua, ascultându-le
discuţiile pătimaşe, nu făceam altceva decât să construiesc
scenarii pentru răzbunarea mea, unul mai sângeros şi
mai crud decât altul, numai că asta nu m-apropia c-un
pas de eliberare, aşa că plecasem în corpul literaţilor, van
Groothart recomandându-mi o celulă anume.
- Băieţi, un habarnagiu!
- Tabula rasa.
- E ras!
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- Tuns şi frezat!
- E ras! repetă cel uscăţiv.
Aproape ruşinat, mi-am trecut mâna peste creştetul
neted ca-n palmă, doar ce trecusem pe la „frizer”.
- Să-i spunem Literasu’!
Am zâmbit. Dintr-un ligru de doi bani, un literas, un
pisar de doi bani, o evoluţie cum nu se putea mai firească.
Încercasem să rememorez primirea pe care mi-o făcuseră
tovarăşii de la 117, corpul L (Literatură), ciudaţii şi simpaticii
semnatari ai scrisorii deschise adresate Conducătorului.
Cel care-mi lipise porecla era Tilcotil, un tip la vreo
treizeci şi cinci de ani, care redefinea permanent sensul
temperamentului extrovert. Era şi singurul de altfel care
părea să fie în elementul lui în Tehnopolis. O singură dată
îi surprinsesem un moment de slăbiciune, lăsase garda jos
şi-l auzisem zicându-i lui Murambadze, „Drept să-ţi spun,
am semnat ca prostu’ scrisoarea aia! A doua oară n-aş mai
face-o! Auzi, în loc să degust un Grant’s într-un pub şi să
mă uit la ţâţele gagicilor, să umflu banii fleţilor la un pocher
sau să merg la un dineu şi s-agăţ o pişăcioasă cu pretenţii,
stau aici cu boşorogii ăştia ultrasclifosiţi şi ultraplictisiţi!”.
Nu mi-l puteam imagina altfel decât ridicul, cu perciuni cui
şi câteva fire rebegite lăsate-n barbă, aşa cum înţelesesem
că se purta afară.
Luase nenumărate premii pentru primele sale două
cărţi, Les Nuits d’Anglifes şi Les Paroles du Mort, iar
critica îl instalase deja în rândul scriitorilor de prim rang.
Acum spunea că are de ales între Dicţionar oameni - Eu şi
Degetul geometric, lucra la amândouă în cap, fără să pună
nimic pe hârtie. Crezusem că blufează, însă toţi ceilalţi îmi
confirmaseră că avea o memorie prodigioasă, fiind un soi
de enciclopedie ambulantă, dar la care nimeni sau aproape
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nimeni nu avea acces. Iniţial fusesem înclinat să cred că era
vorba de-un egoism primitiv, apoi mă lămurisem, lua totul
în derâdere, fără excepţie, inclusiv pe sine.
De când ajunsesem în Tehnopolis, Albert Lörincz,
alias Tilcotil, o luase şi de la mine şi de la Ducray, Victor
Ducray, singurul ins solid din celulă. Ducray, ca toţi ceilalţi
semnatari ai Scrisorii, era un tip deosebit spre excentric.
Renunţase la o serie de meserii de o incompatibilitate
totală - pentru mine, cel puţin, care avusesem o singură
ocupaţie pentru care mă pregătisem şi pe care o făcusem
din pasiune. El fusese cântăreţ într-un bar, marinar, actor
profesionist, miner, poştaş, profesor suplinitor, filolog,
ofiţer de contrainformaţii, magaziner şi în cele din urmă
redactor şi redactor şef la Erdlebenbild, una dintre cele
mai prestigioase reviste literare. Spunea că, fără să vrea, se
îndreptase către meseria de scriitor, observând pe parcurs
că celelalte profesiuni pot fi practicate la fel de bine sau
chiar mai bine şi de ceilalţi. „Măi, Graţian, tot încercând
să rămân eu însumi, am ajuns scriitor. Să-ţi spui drept, în
sfârşit sunt mulţumit de mine, e singura meserie pe care
altul nu o poate face decât altfel, în niciun caz la fel!”
Sahil Murambadze, ca un adevărat filosof de modă
veche, era extrem de inteligent, însă tăcut, rezervat. Nu-i
păsa de înfăţişarea sa. De când intrase în Tehnopolis nuşi mai retezase părul sau barba, ambele crescându-i în
neorânduială, ca două jivine din desiş îi săltau adeseori
ochii pătrunzători, strivind cu raţionamente reci bâlbâielile
tovarăşilor.
Nu aşa stăteau lucrurile în ceea ce-i privea pe restul. Cei
doi critici, Hallac şi Fabricius, pedanţi şi stilaţi, îşi tundeau
barba regulat, cât despre chipeşul Falkenhurst şi bătrânul
Brokoff, ei erau şi cei care se duceau şi cel mai des la
„frizer” – robotul din corpul de igienizare pe al cărui scaun
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îţi lua mai mult timp să te-aşezi decât îi lua lui să-ţi tundă
zero zulufii sau să-ţi zboare barba. Lui Noël Falkenhurst
ţeasta fără brumă de păr îi scotea în evidenţă ovalul perfect
al feţei, buzele senzuale, nasul fin şi ochii verzi, manini,
adumbriţi de gene lungi şi sprâncene subţiri, arcuite, iar
Bernhard Brokoff voia să scape de scamele albe care-i
creşteau alandala. Teoretician al frumosului, considera
că e o datorie faţă de sine şi faţă de ceilalţi să păstreze o
înfăţişare cuviincioasă.
Până să fi ajuns între ei, nu ştiusem aproape nimic de
Scrisoarea lor. Auzisem ceva, dar vag, odată ce nu ajunsese
să fie publicată în ediţia online a Erdlebenbildului şi să fi
fost preluată de Anonymus şi alţi actori antiguvernamentali.
Tirajul revistei fusesese confiscat sau retras de pe piaţă, iar
cei care se simţiseră datori să împrăştie vestea din rarele
exemplare achiziţionate, dispăruseră. Nu făcuseră altceva
decât să-l avertizeze pe acest inconştient că modificarea
Constituţiei şi intenţia sa de a candida pentru un al treilea
mandat sunt profund antidemocratice.
Parcă-l vedeam pe Conducător, un ins deşirat, cu mişcări
greoaie şi dosul tras în spate, imberb, c-un rânjet de coiot
satisfăcut, luminat de cele două faruri fumurii, ochelarii
rotunzi ce deveniseră emblematici pentru partidul care-l
aburcase în funcţia ce-i era mai mare cu câteva numere
bune. Un semicult cu trecut neguros şi titluri universitare
furate, un munte de ambiţii ajuns prin hoţii şi trucuri
obscure la putere. În primul mandat îl urcase Nicolai
Boriotkin, afaceristul veros care-i pusese imperiul media
la dispoziţie în schimbul protecţiei politice, în al doilea,
partidul de lepre care-şi înfipseseră bine ventuzele şi-şi
putuseră plăti obolul, iar la al treilea ajunsese cu de la sine
putere, eludând orice reguli democratice.
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În cazul întregului lot, capul de acuzare fusese subminarea
economiei federaţiei (!), întrucât procurorii găsiseră în text
nişte cuvinte care legate peste rânduri dădeau sintagma
„desfiinţarea proprietăţii private”...
La 117 mai stătea Kugelschreiber, fost colaborator al
revistei lui Ducray şi bun prieten de-al lui Brokoff, închis
tot pentru ceva asemănător, un editorial fulminant care
deranjase puterea, şi, de vreo două săptămâni, aterizase şi
Khaziel, un tânăr desperat, înnebunit să iasă cât mai repede
şi să-şi revadă iubita fără de care simţea că nu mai poate să
trăiască.
- Păi, cei care manipulează plesnitorile, nu fac nicio
diferenţă. Dă-i cu farfuria în cap lui Tilcotil îl îndemnă
Hallac pe novice.
- Hai, dom’le, fii serios! Cum să-i dau cu farfuria-n cap
omului?
- Dă-i! Să vezi dacă fac vreo diferenţă! Teoretic, asta
ar fi o poantă nesărată, o glumă rusească, în niciun caz
un act de agresiune, în niciun caz nu poţi să-i spargi capul
unui individ cu porcăria asta maleabilă, şi-o îndoi în
mâini, murdărindu-se de mixul ciudat, maroniu.
- Hai că-ţi dau eu ţie, băieţii numai să râdă, ca să se
vadă clar că n-a fost vreo intenţie ucigaşă!
Numai că Tilcotil îi azvârli în faţă porridgeul greţos
şi se aplecă imediat, preventiv. Nu luă nicio plesnitoare,
în schimb pe Dessdrain, care se ridicase să-l pocnească
pe Tilcotil, îl nimeriră cel puţin trei, una trecându-mi
milimetric pe lângă urechea stângă.
L-am sprijinit pe Hallac de masă şi-am început să
râdem ca nişte nebuni. Pifanul se uita îngrozit la noi şi la
faţa încordată a criticului înţepenit:
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- Sunteţi demenţi!
Da. Eram deja cu capul. Veteran.
Pe ultima pagină recunoşteam că nu aveam puterea,
capacitatea de a mă rupe în mai multe personaje, plus că
bunul-simţ mă determina să nu inventez şi alte realităţi
imperfecte.
Închei spunându-vă că nu mi-am dorit să scriu aceste
rânduri şi că nici nu vreau să mai scriu altele.
„Nici nu vreau să mai scriu altele.” Era prea tare,
prea ultimativ, parcă-mi tăiam orice şansă de a accede
la răzbunarea mult dorită. Dacă bifau cumva că sunt
recalcitrant, irecuperabil sau mai ştiu eu ce? Nu-mi
permiteam astfel de afirmaţii în lumea de jos, unde era
un lux să spui ce gândeşti! Am întors stilusul şi am şters
ultimul rând. Finalul suna acum mult mai bine:
Închei aici spunându-vă că nu mi-am dorit să scriu
aceste rânduri, dar, cine ştie, poate că Fabricius are
dreptate când spune: „Cuvintele, ele însele, vor dovedi că
trebuiau scrise, nu noi, nişte farsori netrebnici!”.
Am mai făcut doi paşi şi am intrat în nişa Citadelei. La
identificator s-au aprins ledurile şi am pus palma în locul
indicat.
NUMĂRUL DE IDENTIFICARE
Am tastat: JL 2232.
SECURIZAŢI ŞI INTRODUCEŢI CAIETUL
Am scos stilusul pe care-l lăsasem între ultimele foi şi am
întins firul de siguranţă care-l lega de caiet peste marginile
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copertelor până s-a închis ermetic. Gata, securizat.
Am pus caietul în fantă şi Citadela îl înghiţi încet. Biletul
meu de eliberare condiţionată. Rămânea de văzut dacă
evaluatorii îl aprobau.
REVENIŢI PESTE 48 DE ORE
M-am uitat la ceasul de pe ecran. 16:37. Peste fix două
zile, la 16:37 uşa din dreapta se putea deschide. Prudent am
întins mâna şi am pipăit-o. Aceeaşi răceală ca a zidurilor de
fier ale Citadelei.
SUCCES
Dacă n-ar fi fost un automat aş fi fost în stare să pariez
că era vorba de-o ironie. M-am uitat la cele patruzeci cincizeci de plesnitori dispuse în tocul uşii metalice. Dacă
şi-ar fi descărcat substanţa anchilozantă probabil că doza
ar fi fost mortală pentru deţinuţii care-ar fi dat să intre cu
forţa în Citadelă pe lângă vreun admis. Sus oricum era scris
ameninţător că trebuie să se păstreze trei metri distanţă de
primul solicitant.
În scurta anchetă şi simulacrul de proces care-i urmase
nu mă întrebase nimeni (!) dacă atentatul fusese rezultatul
unei conspiraţii, dacă fac parte dintr-o organizaţie, dacă
am avut complici sau dacă nu cumva sunt doar o simplă
rotiţă minusculă şi neghioabă.
„Acuzatul consideră că prin acest gest ar fi răzbunat
moartea prietenei sale, Hajnalka Krisztina Cocsis.”. Aşa
era, numai că eu nu spusesem nimic despre asta. Lucrul
ăsta îl puteau şti doar Giuseppe Asquis, Desiderio Minale,
Valerio Nobile şi alţi câţiva din Organizaţie.
Am răsuflat greu.
De mult uitasem să mai trăiesc, să mai întorc binele şi să
visez. Iubisem, credeam eu, puţin dar îndeajuns de puternic,
preţuisem lucruri – considerate de alţii importante –,
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avusesem idealuri alese şi ţinusem cu dinţii de principii pe
care vremurile noi le scurseseră în desuetudine.
Nu mai aveam decât o singură dorinţă, să ies din
Tehnopolis.
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III
„La spéculation est un luxe, tandis
que l’action est une nécessité.”
Henri Bergson, L’Evolution créatrice

M-am aşezat la fereastră. Departe, la peste douăzeci –
douăzeci şi cinci de kilometri, se zărea cum trece trenul de
mare viteză. Cel de cinci fără un sfert. Mai era unul pe la
şapte şi zece şi pe la unsprezece fără cinci, în noapte, şarpele
cenuşiu se întorcea sătul în vizuină, c-un şir de luminiţe
înghiţite.
Dinspre vest veneau tăvălug aceeaşi nori negri de ieri
şi de-alalăieri, formaţie strânsă de bombardiere gata să
scufunde Tehnopolisul sub ape. În ultimele două zile, ploaia
torenţială ridicase nivelul Styxului cu aproape jumătate de
metru.
- Bă, frate, nu-mi iese fraza asta, nici să mă pici cu
ceară!
Ducray aruncase într-un colţ de pat caietul, iar stilusul
agăţat de caiet se lovise cu putere de perete. Camerele
de supraveghere din mijlocul celulei se roteau rapid
inspectând, dedesubtul lor plesnitorile aşteptau cuminţi să
ţâşnească.
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- La fel şi copilul azvârle supărat jocul căruia nu-i găseşte
rezolvarea. Şi ştii de ce-l azvârle?
Plictisit, Victor dădu din cap că nu ştie şi-i făcu semn lui
Brokoff să-şi continue ideea.
- Îl azvârle pentru că ştie că-l poate rezolva! Aşa şi tu, ştii
că poţi să creezi, să-ţi fabrici ciocanul cu care să-ţi zdrobeşti
lanţurile.
- Ciocanul, înţelegi tu! clipi neruşinat Tilcotil.
- Mm, barosul, poftim!
- Oho-ho! şi Tilcotil dădu drumul şi la spectacol.
- Cine dracu’ l-a fătat pe ăsta, mă?
- Ce diferenţă între cele două ştiinţe, a copilului naivă,
neconcludentă, a lui Ducray bolnavă şi paranoică!
- Ce-ai, măi, Fabricius, toţi creatorii sunt orgolioşi şi
megalomani, nu doar Victor.
- Măi, Ducray, da’ citeşte şi-om veni noi c-o sugestie!
- Lasă că citesc pe seară, poate-o şi termin. E o povestire
nostimă despre luciditate.
- Aşa zici tu...
Dacă la pictori n-aveai cum să scrii un rând, mai mult
de jumătate din ei desenând şi trăncănind politichie
întruna, aici la 117 se convenise asupra unui program
strict. Dimineaţa, până-n micul dejun şi după, era sfântă.
Nu se vorbea, nu se comenta şi se mergea doar în vârful
picioarelor. Până şi Tilcotil ori stătea cu faţa aţintită în
tavan rulând sau compunînd mental bucăţi de text ori ieşea
ca să nu deranjeze. Cu toţii căzuseră de acord că dimineaţa
e cea mai bună perioadă din zi pentru scris, creierul fiind
limpede putea aşeza şi lega cu uşurinţă cuvintele venite de
nicăieri. Şi eu remarcasem că asociaţiile se produceau mai
uşor şi că puteam să potrivesc mai bine cuvintele.
- Şi, cum îl cheamă?
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- Pe cine?
- N-o fă pe prostul! Pe personajul principal.
- Fedea, Fedea Biatin. Feodor Biatin, de fapt.
- Pe-ăsta cum l-ai mai compus? îl întrebă Fabricius.
- Feodor de la Feodor Mihailovici Dostoievski şi Biatin
de la Biotină, vitamina H, lua nevastă-mea ca să nu-i mai
cadă părul.
M-am uitat cu admiraţie la Ducray. El îl poreclise pe
Lörincz Tilcotil – după nu ştiu ce antiinflamator i-ar fi
trebuit lui Brokoff pentru hernia care-l ţintuia adesea
la pat –, Tilcotil mă potcovise cu Literasu’, numai că eu
nu eram în stare să dau mai departe vreun cognomen…
Oameni care ştiau să foiască şi să potrivească în fel şi chip
cuvintele... Profesionişti.
- Şi crezi că există Biatin în limba rusă?
- Puţin mă interesează, important e să sune ruseşte şi să
sune bine.
- Şi dacă-i vreo măscară-n rusă?
- Dacă e să se-ajungă la traducere, se schimbă o literă
două, Biotin, Batin...
- Ai tu ce ai cu ruşii, Alla, Gruşenka, Iuri Mathurin... I-ai
băgat şi pe fraţii ăia doi... cum îi cheamă?
- Boris şi Grişka Tuhanov.
Boris de la Arkadi şi Boris Strugaţki, Grişka de la Igor şi
Grişka Bogdanov. Tuhanov nu mai ţineam minte de unde-l
scosese.
- De ce nu iei un nume cunoscut, de-al nostru, de
exemplu, îi pui un alt prenume şi gata personajul fictiv.
- Nu merge! Uite, şi Ducray mă arătă cu degetul, pe el îl
cheamă Graţian Gaderian. Degeaba-l schimbi în Imbrian
Gaderian, în Casian Gaderian, în Sabian, Tudorian,
Simbrian, Dorian sau Iulian Gaderian, nu obţii rezonanţa
numelui natural, Graţian Gaderian.
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- Eşti prost! Rezonanţa n-o obţii sau n-o păstrezi printr-o
rimă banală, poţi repeta, pur şi simplu, sau poţi lua silaba
accentuată, Gaden Gaderian, de exemplu.
L-am măsurat uimit pe Fabricius având senzaţia că-mi
spusese pe numele adevărat. L-am murmurat şi eu încetişor
ca să-l mai aud o dată:
- Gaden Gaderian...
Ducray se strâmbă nemulţumit:
- Nu merge, nu-i mai tare decât numele original, Graţian
Gaderian.
- De fapt, ce te chinui atâta, dacă tot nu ţii ca numele să
fie reţinute de cititori?
- Treaba mea.
- Vraja lecturii, icni Brokoff, îl farmecă pe cititor, îl
atrage în desime.
- Are dreptate tataie, îl aprobă Tilcotil, şmecherii scriitoriceşti.
Am simţit o picătură pe mâna sprijinită pe pervaz. Câţiva
picuri grei şi într-o clipă aleile cenuşii se-mpestriţară cu
ochi negri, iscoditori.
Începuse din nou să plouă.
Şi la înmormântarea Hajnalkăi plouase. Secat de lacrimi,
citisem o poezie care îi plăcea enorm, o poezie de Renzo
Ricchi pe care o descoperisem împreună navigând aiurea
pe internet, căutând despre stele şi frumuseţea lor:
„Când moare o stea
continuă cerul să strălucească
... şi se nasc alte mii.
Dar numai la steaua aceea
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care nu mai arde
se gândeşte poetul.”
Şi-atât. În rest, mă fâţâisem fără rost, încurcând pe toată
lumea. Un minutar pe-un ceas fără cadran.
Primul lucru pe care am să-l fac, liber fiind, am să-i
duc Hajnalkăi nişte trandafiri albi. De fapt, am să-i duc
trandafiri albi pân’or să înflorească plumeriile.
Dar oare mai prindeam eu încă doi ani, la ce aveam eu
în plan?
Prima dată aş fi căutat-o pe puşlamaua de Desiderio.
Ba nu, mai întâi pe pramatia de Nobile, „amicul” de la
Arhivele Statului care îmi făcuse cunoştinţă cu Desiderio,
apoi aş fi trecut pe la escrocul care-mi pusese arma în mână
şi pe la samsarul mitocan care-mi unsese ochii. Oare aş fi
reuşit să trec de bodyguarzi? Auzisem că Asquis ajunsese
Preşedintele Partidului Muncitoresc Naţional-Democratic,
o reşapare a suspendatului partid de extremă stânga,
Viitorul Democratic, şi sigur se înconjurase cu un lanţ de
gorile.
N-aş mai fi stricat un glonte pe Conducător, el intrase
deja în istorie. Ştia canalia că istoricii nu-şi pierd timpul să
scrie cărţi despre guvernatorii buni şi miloşi, sau, cel puţin,
că nu scriu atâtea câte scriu despre dictatori. Dacă le-adunai
doar pe acelea scrise despre Hitler, Stalin, Mao Zedong şi
Pol Pot cu siguranţă puteai face un pod peste Styx.
Discuţia din ce în ce mai aprinsă mă trezi din reverie.
Ducray abia dacă mai putea face faţă atacului literaţilor.
Hallac tocmai îi reproşa că opera sa, chiar atinsă de
genialitate, nu reprezintă nimic dacă nu e răspândită, dacă
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nu intră în beneficiul culturii care de fapt a şi generat-o.
- Trebuie să fii orb să nu vezi că artistul nu e decât un
simplu releu. Receptează semnalul dinspre oameni şi-l
retransmite amplificat tot oamenilor, fără ei, nu-şi are
rostul. Nu poate genera doar artă înaltă fără să ia în calcul
realii destinatari.
Dacă şi pe mine mă deranja tonul emfatic al lui Hallac,
pe Ducray în schimb îl scosese din minţi, ţipa:
- Şi tu-mi ceri acum să renunţ la crezul meu? Păi, dacă
umanitatea nu-i axul central, literatura-i bambilici, joc
pentru retarzi. Ce rost ar mai avea să mai scriu?
- Uite o întrebare care trebuia să ţi-o pui mai din timp!
- Da... humanitas-ul e axul, literatura roţile şi tu eşti
motorul.
- Ce i-ar mai plăcea să care-n patru timpi literatura după
el. Zi că nu-i aşa, Ducray!
- Cu chestiile alea fistichii ale lui nu va reuşi niciodată.
- Ai citit Cartografiile schizoanalitice ale lui Felix
Guattari?
- Nu. Ce zice Guattari?
- Nu ştiu că nu le-am citit nici eu! hâhâi Tilcotil.
- Dacă ţineai să-mi demonstrezi că eşti idiot, să ştii că e
inutil, Lörincz!
- Măi, interveni cu glas moale Brokoff, acelaşi lucru, ca
şi Ducray, l-au mai făcut şi alţii, cine-a citit Viaţa pe un
plan înclinat de Otto Dielhaus, Făuritorii de bile a lui Serge
Kalahar…
- Dar am spus eu că sunt deschizător de drumuri? Ducray
era stupefiat.
- Cher Victor, aşteaptă puţin să vezi ce am de spus, nu-i
mai corect aşa?
Ducray îşi dădu ochii peste cap şi-l lăsă să continue.
- Cursul de neiubire al lui Rivilis…
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- Hai, nene, devii agasant, doar n-o să-nşiri toţi ciudaţii
care scriu „literatură” de idei, bombăni şi Falkenhurst. Zi
ce ai de zis!
Brokoff îl privi descumpănit.
- Ei?
- Am uitat, se bâlbâi Brokoff, m-aţi tot întrerupt şi am
uitat…
Profitând de pierderea de memorie a bătrânului
Brernhard, Hallac încercă să concluzioneze abrupt:
- Opera de artă fără destinatar nu e decât o simplă… hai
să-i zic intelectuum felatio, ca să nu te deranjeze prea tare.
- Dar am vândut sute de exemplare, se apără Ducray.
- Să scrii pentru o mână de oameni, câteva zeci, o sută de
oameni, nu înseamnă să faci cultură!
- Adică mai bine să scriu căcaturi de duzină ca
Falkenhurst, să nu fac cultură, să fac prostituţie culturală!
Ducray era nervos la culme.
- Măi Ducray, trezeşte-te! îl luă şi Fabricius. Cine crezi că
vrea adevărurile tale într-o lume alfabetizată, în care fiecare
consideră că are ceva de spus, dacă nu genial, măcar foarte
important şi crede că e păcat să-i priveze pe semenii lui de
nişte platitudini? Arta e minciună colorată, e khalomahie,
e orice vrei tu altceva, dar nu adevăr!
Îl mai auzisem şi-n alte rânduri pe Fabricius. Nu înţelegea
cum poate un scriitor să-şi aroge cu de la sine putere
condiţia de propovăduitor al adevărului. Nici cu melanjul
literatură – politică nu era de acord, socotind că orice
fărâmă de militantism strecurată-n text dăuna întregului,
operei. Separa clar atitudinea civică de arta propriuzisă, „De unde până unde trebuie să fie ei portavocea
societatii civile? Sunt simpli oameni şi ei, cu aceleaşi griji
ca ale celorlalţi. şi printre ei sunt şi laşi, sunt şi bravi...
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Cum să-i scufunzi opera unuia pentru că nu ia atitudine
vizavi de-un maimuţoi, pentru că stă la birou şi-i clănţăn
dinţii de frică?!”. De la Sahil aflasem că în ultimul său eseu
publicat afară, Pseudodemocraţiile, susţinea că regimurile
democratice sunt în etapa finală de degradare. În vest se
prăbuşeau din cauza moleşelii induse de statul asistenţial,
în timp ce esticii, încă de la bun început îşi ridicaseră aiurea
puii lor de democraţie pe fundamentul uitării, o uitare
de înţeles pentru ei, cumva tămăduitoare (odată ce în
postcomunismul lor ciudat, foştii călăi, căpătuiţi, le râdeau
în nas) însă distrugătoare, lăsând posibilitatea reiterării
practicilor comuniste.
Nu vorbisem niciodată politică cu Fabricius, de fapt, nu
vorbisem cu semnatarii Scrisorii politică decât arareori şi
mai mult pe fugă. La 117 nu se vorbea de obicei politică; nu se
temeau de înregistrarea convorbirilor, dar se pare că făcuseră
un pact nescris, lăsaseră la uşă ce îi adusese aici, infecţia
politicească. Printre puţinele şi scurtele dialoguri fusese şi
cel legat de pricina care mă adusese în Tehnopolis, „Vrei
să spui că tu l-ai împuşcat pe Conducător?!”, „Da.”, „Mare
tâmpit!”. La început crezusem că e vorba de Conducător,
dar era vorba de mine… îmi explicaseră pe scurt că ceea ce
făcusem era o mare prostie şi subiectul fusese închis.
De la numărul exemplarelor vândute trecuseră la tiraje şi
best-seller-ruri, acum vorbeau de banii câştigaţi din scris.
- Majoritatea celor care trăiesc din scris, scriu zilnic sau
aproape zilnic, oricum… Normal, în marea lor majoritate,
nu excelează, merg pe reţeta sub 1% inspiraţie, restul, până
la 100% , transpiraţie, cârpăceala, muncă, însă arta lor
ajunge la consumator, trăiesc din asta… Tu dacă n-ai fi avut
postul de redactor-şef, ai fi murit de foame…
- Vezi să nu! Munceam în port sau ieşeam din nou pe
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mare, fraiere, eu nu-s legat de capătul stiloului ca voi!
Prefer să scriu doar când îmi vine, când am inspiraţie.
- Păi, dacă autorii ar scrie doar când au inspiraţie, crezi
c-ar mai exista librării, biblioteci?
- Ei, ai pune de-o bibliotecă personală… îl contrazise
în parte Falkenhurst. Adevărul e că foarte puţine sunt
rezultatul oarecum brut al inspiraţiei pure, numeri pe
degete talentele înnăscute care au produs scrieri de excepţie
doar prin înlănţuirea unor, rare de altfel, momente de
inspiraţie.
Hallac încuviinţă:
- Cele mai multe dintre capodoperele literaturii
universale sunt rezultatul unui lucru aplicat, metodic, sunt
rezultatul scrisului zilnic, cu program.
- Ce treabă am eu cu capodoperele?! Ducray îi privea
încremenit. Am afirmat eu că Toamna la Holbav sau Slove
de taină sunt capodopere? Sunteţi bolnavi, n-aveţi de cine
vă lega!
- E clar, ăsta vrea şi glorie literară. Nu-i de-ajuns că-i
abstrus, mai e şi avid de celebritate!
- Te uiţi ca vaca! mă luă ca din oală Tilcotil.
N-am mai întrebat ce însemna „abstrus”, în schimb i-am
arătat pumnul.
- Brută! prudent, se mută totuşi mai încolo cu câţiva
paşi.
- Eu nu vreau decât să scriu pentru oameni.
- Atunci învaţă să scrii pentru toţi oamenii!
M-am uitat la Ducray. Capitulase, nu mai dorea s-o ia
de la capăt.
Când prindeau pe câte unul la mijloc şi aproape îl
desfiinţau, nu-mi mai plăceau, de obicei ieşeam.
Măcar să nu fi fost vremea asta închisă…
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Dacă se oprea ploaia, şi trebuia să se oprească odată, cel
mai bine-ar fi fost să alerg pe malul Styxului, să fac trei –
patru tururi de Tehnopolis şi să pic lat de oboseală. Până
atunci însă, fie că-mi plăcea, fie că nu, trebuia să încerc să
fiu atent la ce se discuta, altfel aş fi înnebunit în aşteptarea
ce devenea atât de greu de suportat.
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IV
„Quand tu écris а l’homme tu charges
un navire. Mais bien peu de navires parviennent.
Ils sombrent en mer. Il est peu de phrases
qui continuent leur retentis-sement
а travers l’histoire.”
Antoine de SAINT-EXUPÉRY, La Citadelle

Într-un târziu, mi-a atras atenţia Hallac, cel care
era specializat în literatura Nobel, perioada 1916-1919,
Pontoppidan, Gjellerup, von Heidenstam şi Spitteler –
când îl cunoscusem, îmi trebuiseră două zile să nu le mai
pocesc numele, făcea mare caz pe chestia asta -, zicea ceva
de genul că romanul prezintă o suită de întâmplări ce nu
ne privesc; dacă ni le-ar povesti un vecin nesuferit, nici nu
le-am asculta...
- În plus, romanul e în mod fatal nenatural.
- Puteai să zici fatalmente...
- Hai, bâşti! îl repezi Hallac pe Lörincz. Autorele atoateştiutor leagă şi dezleagă destinele personajelor într-o
urzeală ireală. Niciodată în viaţa reală, poate cu excepţia
unor mici comunităţi rurale, nu ştii ce se întâmplă cu
majoritatea oamenilor pe care-i cunoşti de-a lungul vieţii.
Eu, de exemplu, nu mai ştiu aproape nimic de colegii de la
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primară şi generală. Ştiu că doi dintre ei, Delja şi Florian,
s-au sinucis, o tânără extrem de introvertită şi un prieten
din copilărie ce se înşelase şi luase viaţa în piept mult prea
din timp. Doi au intrat în politică, dar n-au urcat, una a
ajuns actriţă, vreo trei asistente... Unul care scuipa în
borcanul cu mâncare ca să nu mai dea şi altora, a fost rănit
în Afganistan... Nu ştiu câţi dintre ei s-au căsătorit, câţi au
divorţat, care dintre ei are copii sau cine-a mai murit.
- Măi, să ştii că nici eu nu ştiu ce s-a întâmplat cu cei de
la grădiniţă, îl auzii şi pe Fabricius de lângă geamul larg al
încăperii. Nu mai ştiu nici cine mi-a spart capul c-o piatră,
uite-aici, şi arătă un semn vizibil deasupra urechii, nici cum
îl chema pe-un junior cât un dop, cu care tot îmi încurcam
încălţările... râse potolit, a mai rămas doar ademenitoarea
culoare neagră ţipând după sex, zărită sub fusta mini ce
pocnea pe coapsele durduluii ale educatoarei mele de la
grupa mare, o educatoare indiferentă ce-acum ar trebui să
fie o bucăţică decentă cu maxi, ori aci, ori underground...
Adevărul este că nici eu nu-mi aminteam mare lucru de
grădiniţă. Acum vreo douazeci de ani mă întâlnisem cu un
oarecare Friedrich Gilbert, care îşi aducea aminte de mine
pentru că-mi devora hulpav mai toate sandvişurile făcute de
biata maică-mea. Ne-am intersectat pentru câteva minute
şi-atât. Îmi aduc bine aminte că ne despărţisem extrem de
stânjeniţi, după ce râsesem forţat pentru ceva timp... Cât
eram încă tânăr, grădiniţa fusese demolată, aceeaşi soartă
având şi imaginile mele despre ea şi despre ce găzduise,
imagini deja estompate.
- Fabricius, interveni Sahil, legat de chestiile astea
juvenile, e de înţeles să nu îţi aduci aminte mare brânză,
memoria de lungă durată doar ce se dezvoltă la vârsta aia,
nu avem conştiinţa celuilalt şi a importanţei lui pentru noi,
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din perioada aceea e firesc să rămâi doar cu amintirea unor
emoţii puternice, cum ar fi teama sau dorinţa invocate. Eu
îmi aduc aminte de nişte momente penibile, la o serbare
m-am blocat definitiv încercând să recit la comandă o
poezie idioată în faţa unei mulţimi de mămici aflate-n
competiţie deschisă.
Tilcotil făcu semnul pentru “gargară”.
- Dar nu asta e important! Eu de foştii camarazi de arme
nu mai ştiu nimic – ăsta era subiectul, nu? - însă nici asta
nu e cu adevărat relevant! Relevant poate fi pentru o frescă
socială, însă nu pentru un roman simplu, cu patru-cinci
personaje principale şi douăzeci secundare...
Pentru un timp, n-am mai fost atent la schimbul de
replici. Uitandu-mă în urmă, nu puteam decât să confirm
la rându-mi blocada construită involuntar în jurul unui eu
cantonat de fapt într-o puţinătate grotescă. Din grozava
clasă de liceu, nu păstrasem legătura decât cu colegul de
bancă, acum profesor universitar, şi cu un cuplu drag inimii
mele, în rest, doctori, ingineri, profesori, nu mai ştiam
nimic despre ei... vreo patru parcă emigraseră în America.
Mi-am adus aminte şi de un ţigănuş întîlnit într-o
gară, aşteptând o legătură într-un orăşel de câmpie. Îi
dădusem două ţigări şi se simţise obligat să îmi aducă o
pară, şterpelită, naiba ştie de pe ce creangă sau de prin ce
sacoşă... Mi-am adus aminte de Pinto, colegul de cameră
din anul întâi, cu care fripsesem nişte băute memorabile la
Gardu’ Verde şi, inevitabil, de Hajnalka...
Întotdeauna mi se aşternea pe buze un zâmbet liniştit
când îmi aduceam aminte de nopţile petrecute împreună,
de felul cum îşi mişca trupul în ritmul unei muzici perfecte.
Niciodată nu ştiusem dacă acea muzică îmi fusese destinată
sau dacă nu fusesem decât un instrument, dar nici nu-mi
dorisem să aflu, părtaş sau arcuş, important era că asistasem
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la menuete graţioase, la armonii absolute, dumnezeieşti, la
irepetabil.
Am făcut un efort să redevin atent la conversaţie.
- Ei, discuţia asta, într-un roman, ar putea fi considerată
o burtă, şi e la fel de plictisitoare ca şi cea reală, în care
autorul nu-şi conştientizează orbecăiala printre adevăruri.
Cel care catadicsise să intervină era Kugelschreiber, Alfred
Streitkolben de fapt, dar toţi îi spuneau Kugelschreiber
(Stilou), un sudet grăsan şi sfătos, puţin diliu, dar nostim
în cele din urmă şi prietenos. Se gândise să ajungă la
Citadelă cu Importanţa golfului pentru umanitate, apoi,
la stupiditatea aristocratică a golfului, se gândise să adauge
imbecilul wrestling, curlingul, snookerul plictisiţilor soldaţi
britanici, sporturi care nu-l deranjau atât prin blocarea
resurselor umane vârâte-n spleen, cât prin monotonia şi
ariditatea lor.
Boxerii de ce să-şi stâlcească mutrele şi să-şi care pumni
în cap cu nemiluita, după categoria baroaselor, când, foarte
bine, puteau să se alăture wrestlerilor şi retardaţilor de la
K1 şi să meargă la muncă în docuri? Experţii în geometrie şi
topometrie puteau da o mână de ajutor la rigolele de-un ţol
pentru păpuşoi, iar anacronicii scrimeuri, unde altundeva
decât în industria procesării cărnii. Apoi a adus în discuţie
inutilitatea practicării atletismului, întrucât e prosteşte
să te mai pregăteşti de război sărind garduri sau fugind
mâncând pământul, odată ce americanu’ te ia cu racheta
de pe budă.
Până la urmă i-a schimbat titlul în Sportul şi umanitatea,
neuitând să adauge şi sporturile de echipă. În planul său,
atleţilor li s-au alăturat toţi ceilalţi participanţi ai sporturilor
de echipă. Voleibaliştii, handbaliştii şi baschetbaliştii în
agricultură, tenismenii la zidărie, iar fotbaliştii, pe care-i
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considera o ruşine (în esenţă, jucau neutilizându-şi mâinile,
minuni ale evoluţiei) nu îi vedea lucrând decât la canalizări.
El îi zicea eseu, dar toată lumea ştia că era un pamflet extrem
de reuşit, sporturile incriminate fiind de fapt meseriile care
dispăruseră rând pe rând din nomenclatorul aprobat de
Conducător.
- Lasă că de multe ori adaosul ăsta e o evadare binemeritată din intrigă, mai ales că opţiunile, mişcările autorului
sunt limitate, cel puţin într-un roman de factură clasică,
unde soarta personajelor stă sub semnul implacabilului.
- Poate că şi cititorii au nevoie din când în când de-o
pauză, făcu Lörincz şi continuă zâmbind: mai ales de la
intrigile plictisitoare imaginate de Ducray.
- La o adică, oamenii, cu toţii, nu sunt decât nişte burţi
plictisitoare pentru istoria universului.
- Din fericire, de mică întindere, adăugă Sahil, altfel
ambiţiile şi dorinţele lor nestăpânite l-ar mânia până şi pe
Marele Scamator.
Pentru câteva momente, iar n-am mai fost atent. Cei
şapte semnatari ai Scrisorii şi Kugelschreiber, bineînţeles,
aveau toţi aşii în mânecă, putând realiza oricând opera
eliberatoare. Nu-mi rămânea decât să pun la îndoială
dorinţa lor de a scăpa din Tehnopolis. Majoritatea celorlalţi
deţinuţi, mult mai puţin norocoasă, era formată, în mare
parte, din oameni cărora vârtejul vieţii nu le spunea nimic,
din oameni care se prăpădesc în el şi-atât; unii cu bucurie
chiar! Nu toţi au stofă sau vreo dorinţă nefirească de-a
fi observatori, de-a-şi pierde parte din preţioasa pradă
analizând şi judecând.
- De fapt, parte din literatura actuală, şi mă refer aci la
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aceea care-ar trebui scrisă cu l mare, se află într-un impas,
într-un insoluţionism sau asoluţionism în care mizerabilismul
sau, mai degrabă pestilenţialismul cu note autobiografice nu
reprezintă o soluţie viabilă, ci doar o fundătură puturoasă,
nicicum o treaptă necesară, îşi mângâie bărbia gânditor, l-aş
putea numi experimentalism literatricid.
Urmă un potop de reacţii din care nu îmi ajunseră clar
la urechi decât: „Hai c-a luat-o la vale cu insecticidu’!” şi
„Salveaz-o, tu, măi, geniu de rezervă!”.
- Ştiţi ce m-am gândit eu?
Cu toţii ne-am întors miraţi spre Bernhard.
- Literatura e aidoma mişcării: mergi pe jos – minimalism,
mergi călare – romantism, mergi în căruţă – realism, mergi
cu trenul – modernism, cu avionul, postmodernism…
Hallac rămase cu gura căscată, abia mai murmură:
- S-a şocat de tot moşneagu’!
- Dacă mergi în cârjă?
- Confesiuni, filosofie! veni prompt răspunsul lui
Bernhard.
- Şi dacă te sui într-o rachetă?
- Science-fiction.
- Nu, îl zădărî neobosit Lörincz. Dacă te sui de-adevăratelea într-o navetă şi orbitezi în jurul Pământului?
- Documentaristică, literatură de popularizare.
- Hai, îl trase de mânecă Falkenhurst, hai, treci la loc în
pat, documentar, nu documentaristică!
- Intri-n budă, continuă neabătut Brokoff, mizerabilism,
faci sex, pornografie...
- Astea-s metafore de duzină, simbolistică de circ!
Opreşte-te naibii odată!
- Cântă-i, redactore, un cântec de leagăn, c-a început să
le încurce rău de tot. Nene, ţipă Ducray, ai ieşit din ism-uri,
trage dreapta!
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Falkenhurst îl ajută pe senilul Brokoff să se urce în pat.
Pentru câteva clipe fu linişte, nicio săgeată nu mai zbură,
numai că Tilcotil, Albert Lörincz, se pare că se încălzise, îşi
roti turela şi-l stârni din nou pe Hallac, ştiind că avea boală
pe literatura diaristică:
- Păi, cu amintirile lu’ matale despre generală, ai putea
să scrii o autobiografie ciment!
- Nu vorbesc acum de porcăriile pompate pe piaţă, de
amintirile pavoazate ale demoazelelor uscate şi-ale băboilor
insipizi, care-au inundat piaţa de carte, falsităţi moraliceşti
pline de cine ştie ce deducţiuni şi cine ştie ce consideraţiuni
savante… pline de generalizări forţate, suveniruri inutile şi
exhibări bolnăvicioase… dacă te pişi în stradă e un delict,
dar dacă în însemnările tale date-n fard artistic te pişi pe
alţii, înalt, cu boltă, poţi lua şi premii!
În nenumărate rânduri îi auzisem şi eu opiniile
ireconciliabile vizavi de jurnale. Considera că-i mai mult
decât condamnabil să invadezi cu trecutul şi mărunţişurile
tale vieţile celorlalţi. I se părea o chestie tare ciudată s-ajungi
să te foieşti împăunat neconştientizând cât de caraghioasă e
superioritatea autorului unui „registru personal” cu intrări
şi ieşiri emoţionale complet neinteresante, nemaipunând
la socoteală faptul că, odată ce începi să-ţi rememorezi
viaţa şi-ncepi să ţi-o etalezi jidoveşte, punând-o pe tarabă,
e firesc să ai o existenţă dislocată într-o lume care solicită
în mod natural trăire şi muncă, nu examinări apolinice.
Noël Falkenhurst era însă de părere că Hallac şi-ar fi
schimbat radical modul de a privi lucrurile dac-ar fi fost să
aibă parte de-o viaţă plină de întâmplări şi ticsită de prieteni
pe care să o descâlcească metodic, şi nu una irosită într-un
cosmos de hârtie. Pentru el jurnalul era mai mult o stare de
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spirit, o căutare a echilibrului, a împăcării cu viaţa.
- Hai, ia o pauză! îl îndemnă Lörincz în râsetele celorlalţi
din celulă.
Fabricius sparse voia bună care se instalase:
- Pseudojurnalul, romanul-jurnal, începând cu Hayy
ibn Haqzan a lui Ibn Tufail…
Văzându-ne feţele nedumerite, de data asta Sahil se
simţi dator să ne traducă:
- Cel viu, fiul celui treaz, Abubacer numele latinizat, un
precursor… Parcurgerea a şapte etape, de la cunoaşterea
empirică şi raţiunea practică până la înţelepciune şi extaz.
După părerea mea, ţine mai mult de filosofie, decât de
literatura confesivă…
- …Trecând prin Pather Panchali de Bibhutibhushan
Bandyopadhyay, Vaz Udenar de George Hilt şi Chiralăul
lui Ion Mânzală, până la Ishiguro şi Narbach încoace, toate
pun accent pe formarea exemplificatoare, sunt, în fapt, un
bildungsroman echivoc.
- Bildungscaca! ripostă Hallac. Zeci de tone de copaci
morţi purtând incrustaţii gen: Rochiţa psiholoagei, Eu,
Străjerul culturii X, Martin & Hannah = Love, şi date la
presă.
- Hallac , faci confuzii!
- Toate nişte prostii. Cine le mai citeşte?! Cei care se
regăsesc în carte? Cei care i-au cunoscut pe educatorii lu’
ăla sau cei încremeniţi în propria lor formare...
- Cei nemulţumiţi de propria lor formare, dovedi şi
Brokoff că e atent.
- Să zicem că şi ăştia, dar este culmea paranoiei să crezi
că formarea ta poate fi luată drept model, că panegiricul
formatorilor tăi interesează minţile anchilozate, că le
poţi ancora în autentic prin simpla lectură a blogului tău
primitiv şi excesiv cosmetizat.
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- Pe de o parte, retragerea în aceste patrii mici, se ridică
Murambadze, căci asta sunt, nişte patrii mici, de buzunar,
e însăşi capitularea, triumful erei individului. Asemenea
construcţii diaristice reprezintă o opţiune aparent viabilă
pentru vremurile slabe, lipsite de substanţă, însă fatală pe
termen lung.
- De ce fatală? îl întrebai, căci părea să aibă şi el un
meci...
Mie chiar mi se părea una dintre puţinele alternative
aceptabile într-o lume dominată de deciziile absurde ale
Conducătorului.
- Nu înţelegi că nu mai există putinţa revenirii la patria
mare, cea adevărată? Macazul acţionează doar într-un sens;
încercarea de a mai reuni lumile mici, atrofiate şi stâlcite
într-un puzzle imposibil nu poate fi decât ridicolă.
Am dat din cap.
- Băi băieţi, vorbeam de altceva, da?
- Deci nu te pricepi nici tu la jurnale şi bildungsbărci!
încercă să-l râcâie Tilcotil pe Ducray. De fapt, aici doar
Fabricius şi Hallac sunt experţi, noi doar să facem galerie…
- Eu cred că un roman bun, îl auzii pe Ducray vorbind
măsurat, trebuie să fie asomator, trebuie să năucească
cititorul, trebuie să-l izbească în creştet şi să-i devieze
măcar c-un grad modul de a gândi.
- Adică… aşa… ca la vite?
- Ca la mă-ta!
- Măi, pizdocea, ai tu suficiente cuvinte-n lexic să te iei
cu neneaca-n fleancă?
Brokoff dădu să se ridice din nou din pat, îngăimând:
- Înjurăturile şi limbajul colorat ţin, în genere, de o
defulare primitivă, au o chimie asemănătoare cu râsul.
- Râsul e altceva, tataie, e o sancţiune socială, mai
degrabă consumul de alcool...
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- Bergsonism ieftin... comentă aristocratic Murambadze.
- Să compari efectul chatartic al limbajului cu simpla
micţiune e cel puţin...
- Rahat! Ce treabă am io cu Ticu din Quatar?
- Hai că eşti jenant! Puoţi mai mult! accentuă grotesc pe
u, Hallac.
- Muie!
- Când înjurăm, e stimulată în emisfera dreaptă zona
care ne ajută să procesăm emoţiile, se secretă histamină.
Nimeni nu-i mai dădu atenţie lui Brokoff.
- Băi, Tilcotil, făcu Ducray, degeaba te întâlneşti cu
oameni importanţi, cu IQ-ul cât casa, creativi şi spirituali,
nu se ia!
- Ia şi tu una, da’ cu picamăru’!
... şi totul ar fi luat o turnură urâtă, dacă pe uşa celulei
n-ar fi năvălit Khaziel, exaltat ca de obicei:
- Băieţi, ce părere aveţi? şi declamă: „Pictez şi catedrala
este goală, / Pictez şi formele nu prind contur, / Pe-albastra
– vie, grea spoială -, / Apar doar draci cu părul sur...”.
- Ăsta-i Puşkin! îi răsturnă sec Hallac entuziasmul.
- Nu, mă, parcă-i poetul ăla valah... cum îi zice?...
- Rahat! De ce n-aş fi eu, eu-eu?
- Pentru că n-ai cum! Cam tot s-a scris deja, aşa că
totul pare o repetiţie, un plagiat gubav, involuntar... făcu
Hallac.
- Gubav?!
- Maladiv, îmi traduse Ducray. Vorbeşte, mă, normal!
Hallac nu-l băgă în seamă:
- În plus, cum să fie spoiala şi vie şi grea?
- Da’, ce mă-ta, mă, tu n-ai văzut până acuma lucruri vii
şi grele?
Albert nu se putu abţine să se bage şi el:
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- Doar nu vorbeşti de balene şi elefanţi...
- Şi tu eşti un imbecil! Khaziel se întoarse furios spre
Hallac: ţie niciun lucru nu ţi s-a părut viu şi greoi?
- Lasă-l, bă Khaziel în pace, Hallac n-a avut niciodată
soacră!...
Khaziel nu-l băgă în seamă, continuă imperturbabil:
- Romanele lui Eco nu ţi-au lăsat impresia de viu şi greoi,
de rococo translatat în linii Escher?
- Alt deştept... murmură Sahil, şi când te gândeşti, sentoarse spre mine, oare se merită atâta chin pentru un fir
de gânduri răsucit în scoarţe?
- Eco nu mi-a lăsat o astfel de impresie întrucât eu
ştiu să-i corelez teoriile codurilor cu cele ale lui Hjelmsev
şi Kjørup, ştiu unde greşeşte în penibilele raportări la
zoosemiotica lui Sebeok şi semantica transcendentală a lui
Wolfram Hofstadter, filiaţia de idei, anti-instrumentalismul
contextualist al lui Knut de Hout şi iconicitatea epistemică
a lui Hasmut Gloederlijk, iarăşi, nu-mi sunt străine. Nu mă
miră însă că tu vezi rococouri pastelate ori tehnicizate în
cataloagele lui ilustrate, făcute pentru vulg...
Se lăsă o tăcere grea. Cred că fiecare dintre noi încerca
să-şi estimeze dimensiunile ignoranţei.
În liniştea mormântală, Tilcotil se propăţăpi în mijlocul
celulei şi-şi duse mâna dreaptă la piept, agăţând-o de-un
veston imaginar:
- Caracterul simptomatic al heteronimiei sumisemnelor
rematice din desfăşurările euristice nu rezidă în hipertrofierea
vectorilor categoriali ai unei eureme critice, de transformare...
de altfel nici reculurile creative ale indicatorilor mnezici din
noile concepţii-proptotip despre etnoestetica receptării nu
antrenează expulzii qualisemnice.
- Aha... îşi schimonosi faţa Hallac realizând că pierduse
avantajul imens.
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- Disonanţa dintre codul şi ocurenţa submodelului T2
duce la o incomprehensivă situare a itemilor configuraţionali
de stare...
- Suficient! M-am lămurit! şi tu eşti un expert!... ar fi
vrut să-l îmbrace cu gheaţa din priviri pe incorigibilul
Lörincz...
În atmosfera ceva mai relaxată, Khaziel încercă săşi expună cât mai convigător cu putinţă o altă producţie
recentă:
- Dar de asta, ce părere aveţi? „Te rog, / nu mă sili să te
ucid, / ca lama-mi ascuţită /să te sfârtece fluierând! // te
rog, / nu mă-ndemna / ca fructele de opium / să-mi străbată
gândul / şi cărămizi de granit / să te-mbrace! // te rog, / nu
te-apropia de mistreţ / nu te-apropia de morminte!”, mai
că lăcrima...
Ducray zâmbea, Brokoff îşi înfundase faţa în palme, iar
Tilcotil era pe burtă de râs.
- Ha, ha! „Cărămizi de granit”... „Fructe de-opiu”
îi penetrează gându’… Ha, Ha! Khaziel, eşti colosal,
gigantisim! Ce nume-i dai chestiei ăsteia? Măi, mor de
râs!
- Rugăminte... îi răspunse totuşi încurcat Khaziel.
Văzând privirea de gheaţă a lui Hallac dădu înapoi şi
căută rapid o altă variantă:
- Dor ne’mplinit ?...
- Nu, măi, băiete, tu crezi că asta e poezie?
- Mai am...
- Ia dă, mă, caietul tău încoace!
Într-o tăcere deplină, Hallac se uită c-un ochi ager peste
ultimele pagini scrise.
- Ia uite că Khaziel al nostru, nu uită Hallac să accentueze
cacofonia voită, a dat-o-n haiku-uri!
„platani istoviţi / îşi veştejesc pe boltă /ochii de frunze”
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şi încă: „când corbul fură / dintele slut al morţii / groparii
revin”... Tu ştii ce-s astea?
Khaziel fremătă, privirea-i umedă aşteptă ca acel unu la
mie, apreciativul superlativ să se producă.
- ... astea-s gunoaie! continuă Hallac.
Ducray îi trase uşor caietul şi silabisi urmând cu
arătătorul versurile:
- Da’ ce-au? Sunt cinci şapte cinci, au metaforă...
- Da, dar nu au anotimpul precizat, întrebările de bază
sunt escamotate, conţin greşeli tehnice…
Peste umărul lui Ducray am recitit cele două haiku-uri.
Îmi plăceau, sunau a poezie…
- Ce greşeli? nu m-am putut stăpâni şi l-am întrebat pe
Hallac.
- Tu ai văzut platani „obosiţi”?
- Or fi fost bătrâni… am încercat eu naiv.
Hallac mă ţintui cu privirea:
- Tu ştii cum arată frunzele de platan? Sunt pal-ma-te,
îmi silabisi ca pentru idioţi, ca palma, n-au cum să aibă
„ochi de frunze”! Puteau fi salcâmi, fagi, nuci…
Tocmai voiam să-i spun c-ar fi suficient atunci să opereze
minora schimbare când l-am auzit şuierând în continuare:
- Iar în a doua ce caută groparii?
M-am retras neştiutor, din dorinţa de a-l susţine pe
Khaziel nu rămăsese fum.
- Mai taci! interveni Fabricius. Şi Basho are un haiku
celebru cu bătrâni în cimitir.
- Vrei să-mi sugerezi c-ar putea fi vreo apropiere între
Basho şi Khaziel al nostru?!
- Ştii bine că n-am sugerat asta, am spus doar că-n haikuurile Ryuko, al lui Basho şi-al lui Khaziel, apar persoane.
- Mă-nveţi tu pe mine ce-i aia literatură, mă?! Mai
lipseşte să-mi spui că-i şi vreo fuziune Ryuko – Fueki!
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Căutătura nu-i era nici suspicioasă, nici machiavelică,
extremele între care vehicula invariabil, acum era plină de
răutate pură. Masiv, însă cu mişcări de felină bătrână, părea
gata să-l înhaţe de gât pe Fabricius într-un ultim salt.
În afară de disecţiile amănunţite pe care le operase celor
patru nobelizaţi, ştiam că scrisese o perfectibilă Istorie a
literaturii contemporane, un tom de aproape două mii
de pagini in quarto, pe care zadarnic îl ridicaseră mulţi
scriitori de la porţile tipografiei, sperând să se regăsească
între copertele-i nefireşti, purpurii; canonizaţi, cuprinşi sau
măcar pomeniţi... Cel mai mare afront pentru el rămânea
democratizarea actului creaţiei; din câte am înţeles, lucrul
ăsta, de neconceput pentru un critic rasat, îi provocase
iniţial - când se văzuse închis în Tehnopolis - prelungi crize
de isterie.
Am luat caietul de pe pat şi am deschis la întâmplare.
picuri grei de fiere hâdă
clipoceau bâhlind în noapte
umbre de copaci bezmetici
prinşi de luna nouă-n cleşte
ouăle de drac, clocite
sfârâiau, pocneau trezite
aruncând pe străzi şi-n case
bale lungi, greţoase
iar cadavre putrefacte
lepădate din tartar
se împreunau întruna
pe pavaj icnind
Îmi declinam orice putinţă de a le judeca, de a le
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poziţiona în curente, sub influenţe sau vremuri. Îmi plăceau
şi-atât, numai că, se pare, asta nu era suficient. Nu ştiam,
de exemplu, dacă e corect „putrefact”, dacă e anglicism,
licenţă poetică... m-am hotărât să nu mă mai bag unde, în
mod clar, nu mă pricepeam. Dând din umeri, i-am întins
caietul autorului prins în corzi.
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V
„My words fly up, my thoughts remain below:
Words without thoughts never to heaven go.”
William SHAKESPEARE, Hamlet

- Khaziel, ca să scrii poezie bună, ori te scufunzi înlăuntru,
în lăuntrul tău sau al lucrurilor şi aduci lumină - pe tine
asta te depăşeşte sensibil -, ori îţi laşi puţina imaginaţie să
zburde, să construiască liber.
Spre hazul multora, Tilcotil începu să explice în detaliu şi
cu multe trivialităţi unde ar trebui să se scufunde Khaziel.
- Deci, făcu plângăreţ acesta, eu nu scriu poezie bună...
- Măi, Ducray, explică-i tu bezmeticului ce-i aia poezie,
cum trebuie scris în mileniul trei. Ăsta-i cu două secole în
urmă! Dă-i nişte scurte exemple, hai să nu le dau eu şi să i
se pară că am cine ştie ce parti-prís-uri...
- Constantin Sterpu, „În hăţişul dezdulună / Me hătită
palundrită / Un cărel batustătă / Neofită Dunăre...”.
- Nu! îl întrerupse Hallac. Nu Costică Sterpu, nu Hristo
Cancev, nu balcanici! Lino Cofolla, Bergardini... italienii
sunt slabi... Mai bine un nordic... sau nu! Gothspiel Brass.
- Nu mai îmi aduc aminte exact, dar parcă sunt din
Tomberonierul, „nişte oase, / oase-n oase’mpreunate /
şi cusute-n carne, piele, / gem să scoaţă alte oase / într-o
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lume...”
- Mda, poate că nu-i alegerea cea mai potrivită... puţin
cam maladiv...
- Sau Litera dispărută, tuşi, Din rădăcini de viţă îmboltită
/ perdele de fluturi crinolini se ridică / s-acopere sori în
descântec, / crug sfărâmat. // cu fibule incandescente
/ (pentru valtrapuri de hipocampi) / prinsen-n petale
/ flutură viaţa. E din volumul său de debut, Amfioze şi
tenesme.
- Da’ unde-i litera? întrebă nedumerit Tilcotil.
La fel de nedumerit eram şi eu, pe bună dreptate, cred...
- Ai văzut că-i dispărută? Hai, şi un Solomon Katz, de după
război, două versuri, nu mai mult. Un postsuprarealist...
ne traduse Hallac, el se considera un postalltist, posttotist,
înţelegeţi...
- Din Cântecul lui E, se supuse Ducray din nou, cu plăcere,
se pare. Cantelante peticante / Rezonante dolimante /
Baletrante Epsilante...
- Asta-i dobitocenie! îşi manifestă automat Tilcotil
indignarea. Aşa şi tam-tam / mîcînî, mîcînî poate fi un
distih hipergenial...
- Asta e deja tradusă?! se miră şi Murambadze.
- Sau, continuă Lörincz, jfiorgmr; doi5 / balkîd m /
pekajh.
- Mai lipseşte-un r!
- Unde?
- Şi-acum din nou primul „vers” sau al doilea şi-am dat
la apă unul dintre cele mai geniale catrene. Le-a ţinut minte
careva?
- Cine să le ţină minte?!
Râdeau de se stricau.
- Încheie c-un v siamez şi fii mulţumit c-a fost deja
uitat.
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- Păcat, i-aş fi zis Visul domnului Antipyrine sau Parada
doctorului P.J.Klütter şi-ar fi intrat în manuale la Mişcarea
Redada…
- Sau Dadada.
- Titlul trebuie să fie mai lung decât poemul!
Hallac ignoră cu dispreţ toate reacţiile.
- Auzi cum sună? şi repetă anomalia aia de tot hazul,
Cantelante peticante... Ei, tu nu poţi să construieşti
sintagmele muzicale ale lui Katz, dar poţi să încerci cu o
imagine din copilărie ceva... Ia gândeşte-te la o imagine care
te-a fermecat în copilărie, fixeaz-o bine şi-apoi deraiază!
- „În marşul lor, cărând cadavrul / furnici greoaie
zguduie tavanul”...
- Nu, măi băiete, nu aşa! Aşa puţi a naftalină, a epigonism
arid. Lasă-ţi imaginaţia să-ţi tăvălească memoria!
- Vai, ce plastic, maestre! încercă Tilcotil să imite vocea
unei pudice fete crescute la pension.
Khaziel îşi luă avânt:
- „Doi cai moţaţi/Doi cai bălţaţi”
- Nu!
- „blazaţi”?...
- Aşa!
- „Doi cai mozaicaţi”...
- Aşa! Ieşi de pe pista raţionalului!
- „Mă sui pe ei”...
- Nu! Bagă pedala pe iraţional!
- „Mă sui sub ei/şi îi înham”.
- Ieşi, ieşi!
- „şi-i pun să tragă”...
- Ieşi! aproape răcni Hallac.
- „O căruţă plină cu... dolomită”. Văzându-l pe acerbul
critic că dă să se enerveze din nou, modifică rapid: sau „cu
dinamită”.
62

Citadela de fier

Faţa lui Hallac se lumină:
- Perfect! Ăsta-i şi titlul, Căruţa cu dinamită!
Khaziel repetă:
- „Doi cai moţaţi / Doi cai blazaţi / Doi cai mozaicaţi /
Saltă-n copite agăţaţi / Căruţa cu dinamită”.
- Hai, măi Hallac, interveni Kugelschreiber, tu nu vezi
că-i o tâmpenie! Aşa nu mai iese-n veci din Tehnopolis.
Lasă omul să scrie cum simte, cum crede el că-i bine, ce s-ar
fi întâmplat dacă pe timpuri te-ar fi silit cineva să continui
cu încercările tale ilare din domeniul prozei pentru copii?
Khaziel, în schimb, are nişte poveşti rezonabile.
- Poveşti?! se întoarse Hallac spre Khaziel gata să-i
distrugă şi ultimul meterez al creaţiei, pe care era vădit că-l
desconsideră aprioric. Unde?
Khaziel se execută şi deschise caietul la paginile din
urmă.
- Asta s-a’ntâmplat demult, pe când varza n-avea cotor
şi creştea spânzurată’n copaci, vacile, mult mai agere la
minte decât acu’, fătau iezi în ocolul zgârciţilor, pruncii,
de ţi-i aducea poştaşul, aveau deja dinţii mijiţi şi mergeau
cătinel, iar brânza se usca-n felii pe sfoară, prinsă de
grindă în pridvor...
Nemulţumit dădu câteva pagini:
- Şi ce mai nunt’a fost!... Toată suflarea a dansat şi-a
chefuit trei zile şi trei nopţi la rând. Au fost şi câteva perechi
venite de la târg, domni îmbrăcaţi sluţeşte, după modă şi
oarece cocoane înăcrite, cu pălării ascunse-n pene şi cu
poşete-n formă de căpşună, da’ s-au dat duse imediat, tot
strănutând de colbul ridicat în joc de-opincile aprinse.
Dădu încă o pagină şi începu din nou, tărăgănat,
batjocoritor:
- O lumină-şi frânge raza în puzderia de stele. Ca şi-n
alte dăţi, uimită, uiţi de tine, de pământ şi cuprinzi din
63

Adrian Buzdugan

nou neantul împânzit de stele reci; în ochi – singurul
lor adăpost aice – fără număr clipocesc. Iute, ca într-o
vâltoare, gândurile îşi fac loc: stelele sunt sori departe,
îşi fac propria lor lume din căldura ce-o vroiesc jertfă
vieţii-adusă. Tu, sămânţă efemeră semne de-ntregi lumi
priveşti!...
- Măi, Kugelschreiber, prima e pastişă, nu are valoare, a
doua e poezie pe orizontală, la fel de retrogradă în concepţie
ca şi primele.
Tilcotil se sprijini cu podul palmei de masa de scris şi
imită tonul emfatic al lui Hallac:
- Mes chers amis, vous pouvez créer de nombreux
mondes magnifiques, les détruir c’est mon métier.
- Stai, mă! Dă-mi mie! Kugelschreiber luă caietul şi-l
întrebă pe Khaziel: Unde e aia, Povestea aburilor de ceai?
Îl atenţionă pe Hallac:
- Ăi fi tu marele critic, da’ ai mari carenţe în lecturarea
unui text. Să-ţi arăt cum se citeşte o poveste! Ascultă: Dintrun ceainic fin din China, cu sărutul a doi tineri oglindit în
tabla roz, prinsă-n foc pe aragaz, lin se ridică un abur şi
zbură către înalt.
Mai încolo, înspre nord, cam ca la un milion de paşi,
o Matrioşă făcea focul să-ncălzească samovarul. De
la Moscova venise, cu bagaje încărcat, fiul său ca să-i
prezinte, bucuros nevoie mare, viitoarea noră, Lusia. O
plăcuse. Ea pe dumneaei şi invers, iar acuma, fericită, cu o
lacrimă-n obraz, făcea după o reţetă veche, ceai cu mentă
şi lămâie, două ceşti ca să le pună pe măsuţa din verandă,
unde tinerii priveau la toamnă, cap în cap. Aburi aromaţi
şi gingaşi se-nvârtiră uşurel şi fuiorul de iubire luă ca
ţint-un nor pufos.
Luni în şir dură ca cele două firişoare delicate să seadune, să se lege... şi căzură ca zăpadă, se topiră în şiraguri,
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râuri repezi, fluviu rece şi apoi doar în ocean, în a apei
moleşeală se găsiră, se-nmuiară şi se-ncolăciră strâns
într-un ghem de bucurie. Asta doar pentru o clipă!... O
pereche de delfini plescăind apa în joacă le zbură în aer,
sus... şi de-acolo plăsmuite de un soare orbitor, iară doi
vapori de apă fură, tot pe fugă, călători…
- Mmm, ridică din umeri Hallac, poezie pe orizontală.
Vezi ceva nou?
- Da’ aşteaptă, măi omule, să termin!
Sâsâiră şi alţii, îndemnându-l pe Hallac să tacă.
- E scurtă, nu-ţi fie teamă! Kugelschreiber se întoarse
la textul în mod cert agreat: Alţi curenţi şi alte unde, alte
adieri şi sufluri îi suciră în văzduh, îi întoarseră, ciocniră,
desfăcură, înghontiră şi la loc iar îi uniră printre aripi de
cocori.
Se făcuse primăvară când un negru nor din munte,
necăjit, puţin răcit, le atinse unda caldă şi îi transformă
în ploaie. Asta se-ntâmpla deasupra unui templu japonez,
mărginit ca-ntr-o poveste de-o livadă de cireşi. Lângă
templu-o jună brună şi un tinerel cochet se-ndemnau să
iasă-n fugă pe alee, înspre sat.
De pe streaşina îngustă, două picături din abur nu prea
iute pieritor se grăbesc înspre pământ. Cel mai mare strop
de-aromă îi căzu în ceafă lui, i se duse jos pe şiră şi-l opri
cutremurat. Cea de-a doua picătură, delicată ca un crin, îi
căzu pe frunte ei şi-i stropi faţa în zâmbet - cald, curat, făr’
de pereche... Faţă-n faţă se priviră. Aburi şi arome fine li
se prinseră de gene şi-i legă cu jurământ. Făr’a le păsa de
picuri, prinşi de aburul buimac, paşii lin şi-i îndreptară
printre scumpi cireşi în floare înspre sat. Mână-n mânăncetişor...
Înainte ca Moş Ene să te ia în lumea lui, te rog nu uita un
lucru: când bei ceaiul cu cei dragi, să deschizi o ferestruică,
65

Adrian Buzdugan

aburul să se strecoare şi să-i farmece pe alţii cum mai ieri
au fost şi-ai tăi!
Brokoff începuse să sforăie uşurel, iar Hallac,
nemulţumit, tăie rapid cele câteva aplauze timide:
- Asta nu dovedeşte nimic altceva decât faptul că nu
oricine poate călca pe urmele lui Andersen!
- Pentru că-i mort! îl completă aproape instantaneu
Ticotil.
- Zi drept, te plăteşte careva să încerci să fii deştept?
- Mie, tună Sahil, drept să vă spun, chiar mi-a plăcut! şi
aş vrea să am talentul lui ca să pun pe hârtie nişte legende.
- Ce legende? Ai ceva pe caiet?
Sahil dădu din cap în semn că nu, îşi duse degetul la
tâmplă însă:
- Sunt aici!
- Păi, zi-i aşa, în mare, despre ce-i vorba!
- Ia zi şi tu, măi, Murambadze! Mai ne râdem şi noi...
- Nu cred că-i de râs...
- Aşa crezi tu!... Bagă una de probă!
Murambadze, deschis ca de obicei, nu aşteptă să fie
rugat de două ori. Îşi drese glasul şi începu:
- Cică demult, mai marii învăţaţi, nemulţumiţi de rangul
inferior pe care-l aveau în comunitate, s-au dus la Marele
Scamator şi i-au cerut cu îngâmfare ca învăţătura lor să
aibă o mai mare greutate. Se zice că acesta a zâmbit şi-a dat
din cap a încuviinţare; i-a ospătat cu rodii, suc de stele şi
ghimbir şi-apoi şi-a luat rămas bun de la ei.
Întorşi, neîmpăcaţii lătrăi, de ce învăţau şi studiau mai
mult, de-aceea capul le devenea mai greu... Încă o carte
citită, încă o formulă învăţată, încă un adagiu compus, şi
capul le era mai greu, din ce în ce mai greu, de nu mai reuşiră
la un moment dat să şi-l mai ducă singuri pe umeri.. aşa că,
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îndoiţi de şale, au fost nevoiţi să-şi care capetele cu nişte
roabe agăţate de dinainte. Mulţi au continuat să cerceteze,
să citească, iar capul de plumb li s-a făcut şi-au fost nevoiţi
să tocmească slugi proaste care să li-l care.
Încetul cu încetul, n-a mai avut cine să conducă societatea,
că mai toţi învăţaţii adânceau pavelele şi podelele, priponiţi
de greutatea ce-o dobândise ştiinţa lor, aşa că prostimea,
nemaiavând de cine să fie îndrumată, a uitat cum să-şi mai
repare casele şi cum să-şi mai cultive pământurile. Au murit
pe capete, doar câţiva au mai supravieţuit, cei ce-au deprins
să pască... Fireşte, marii învăţaţi, nemaiputând purcede
la acest obicei nou, şi-au dat obştescul sfârşit având însă
minunatul dar al greutăţii ştiinţei lor.
- Şi? făcu Fabricius.
- Şi ce? se întoarse uimit Murambadze spre el.
- Păi, şi care-i morala?
Într-o succesiune inevitabilă, primul răspunse Tilcotil:
- Morala e că intelectualii trebuie să-şi vadă de lungul
nasului lor borcănat, neproductivii dreacului!
- Polisemantism de doi bani! Greutate!... pufni Hallac.
- Şi ce, mă, Ducray, de exemplu, n-ar fi cerut cu tonul lui
tărăgănat şi afectat de boiernaş scăpătat „greutatea” şi nu
„preţuirea” cunoştinţelor sale?
- Eu cred că-i vorba şi de echilibrul inteligenţă –
stupiditate, de masa critică a intelighenţiei belicoase.
- ...de prostia ce trebuie menţinută în rândul clasei
politice, murmurai şi eu, reintrând în joc fără să vreau.
- Vorbeşti prostii şi tu, astronomule! mă luă de sus
Hallac.
Dar nu cu mine avea treabă:
- Domnule Murambadze, lui Hallac îi apăruse în colţul
gurii un zâmbet viclean, cred că cel mai bine ar fi să rămâi
la filosofia ta de doi bani, literatura pe care ai face-o, n-ar
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merita nici măcar un bănuţ! Ca să fiu cât mai delicat,
construcţiile dumitale sunt defectuoase, termenii, prost
aleşi, „ranguri inferioare în comunitate”, „suc de stele şi
ghimbir”...
Numai că Sahil Murambadze se îndreptă de spate şi
căscă:
- Hallac, eu nu sunt Khaziel sau Graţian ca să iau lecţii!
Într-adevăr, în urmă cu două luni cerusem şi eu suficiente
păreri şi sugestii...
- Nu mai pot eu că te zgârie vreo sintagmă la ureche sau
că te simţi tu dator să aperi cu ostentaţie cine ştie ce linie
estetică absurdă! continuă Sahil. Băieţii m-au rugat să spun
ce am în cap şi-am spus. Punct.
Hallac jucă greşit cartea indignării:
- Ei, atunci mă scuzi că eram şi eu aici!
- Mă crezi că mă doare gura să-ţi răspund, „Fâs!”?
- Hai, mai zi-i una! îl stârni Tilcotil, dar Murambadze
dădu din mână a lehamite.
- Îţi strică tot cheful vulturul ăsta pleşuv, mereu în
căutare de mortăciuni...
- Băi, fraţilor, poezia adevărată are un singur autor, un
singur destinatar, poveştile sunt pentru copii, că pentru
asta-s poveşti... îl auzii pe Fabricius spunând. Maître,
noi plecasem de la roman, nu? Parcă asta ne interesa, să
stabilim nişte reguli...
- Ba parcă vorbeaţi de mizerabilism... îl contrazise senin
Sahil.
- Da. şi Hallac mersese mai departe, îl botezase
„pestilenţialism”, chicoti Lörincz.
- Mda, poate cam pretenţios spus... Oricum, suntem în zona
experimentalismului obscur din apusul postmodernismului,
o denumire şmecheră, venită pe filiera americănească, pentru
refuzul programatic al individualităţilor de a se mai strânge
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sub umbrela unui -ism. Dezordinism opus umbrelismului.
- În fine, cum spui tu, Dessdrain, curenţii sunt boala
ta!...
Hallac nu se mai obosi să-l corecteze, era clar c-ar fi
urmat o altă salvă.
- Parcă vorbeam că realismul ăsta infect, exacerbat nu
constituie decât o fundătură şi nu o treaptă, deoarece nu
mai e o reflectare fidelă realităţii, ci o supradimensionare
morbidă a hidoşeniilor, a realităţii distrofice. Scriitorii
nu trebuiau să uite ce-a spus Euripide, că „adevărata
înţelepciune a oamenilor este să arunce un văl peste cele
urâte”.
- N-au uitat toţi, Imbert a spus şi el clar că nu câştigăm
nimic dacă vârâm o oglindă în căcăstoare.
Ducray îl măsură atent pe Tilcotil:
- Oare de ce nu cred eu c-a spus căcăstoare...
- Mă rog, asta era ideea...
- Asta e o escrocherie, o înşelăciune de duzină! Niciodată
un om – personajul în oglindă -, în afară de cazurile
patologice, nu-şi organizează gândurile în asemenea
discursuri persuasive...
Intervenţia haotică a lui Bernhard îl surprinse până şi
pe Tilcotil.
- Nu! De reguli vorbeam! scăpără Fabricius.
- Ce reguli, măi? Primul rând n-are cum să fie o sudalmă,
n-ai cum să omori personajul principal din primul capitol...
Fabricius îl măsură zeflemitor şi Brokoff tăcu.
- Credeam că am cu cine vorbi!...Poate exista şi demaraj
obscen, poate exista şi narator mort, ca-n Memoriile
postume ale lui Brás Cubas al lui de Assis, de exemplu.
- Ce reguli vrei în artă, mă? Fiecare face romanu’ după
cum îl taie capu’, Hallac poa’ să-ţi confirme, c-a citit o mie
şi una de căcaturi încercând să pună cireaşa pe ele. Sau, şi
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mai bine, romanul iese şi el cum poate, că autorii de azi nu
mai au bagaj… Atâta tot, nu există romane foarte bune care
să depăşească opt sute - o mie de pagini, văzând că Hallac
dă să atace, adăugă: cu sforţabile excepţii...
- O mie de pagini e imens! Până-n şase - şapte sute
maxim, media-i pe patru sute, restul sunt făcături.
- E absurd să mai chinui cititorii cu volume de opt sute –
o mie de pagini. De fapt, dacă stau bine şi mă gândesc, e o
premisă greşită, doar un masochist mai citeşte o cărămidă
ca asta!
- Măi Tilcotil, mai taci, măi! E dreptul cititorului să
îndrăgească pe o distanţă cât mai mare personaje ce au
şanse fifty-fifty să crape până-n finalul comédiei.
- Eu zic că depinde de lecturile fiecăruia, atâta tot că
n-aş mai putea trece încă o dată prin cele aproape cinci mii
de pagini ale Romanţului celor o mie şi una de roze de Gya
Hatarani, dar aş reciti oricând cu plăcere Tohu Vabohu sau
romanul ăla cavaleresc al lui Manssart...
- Fanard de Belasse, Louis Manssart, îl ajută Hallac.
- Aşa!
- Nu, mă, Noël are dreptate, un roman bun are pânăntr-un milion de semne. Genialul Skylocked al lui Gary
Ramantsoa şi încântătorul roman epistolar, Cădeau boboci
de orhidee, al Henriettei Eva Sötétanyag au până-n cinci
sute de pagini.
- Dar Omul care voia sa stea drepţi al lui Taal Lindbar,
laureat al premiului Nobel pe drept, nu pe căcăciuni
politice?
- Mda, dar ăla intră la excepţii...
- Deşi putea să mai taie din el, interveni mucalit
Lörincz, cum putea să mai scoată şi Dostoievski din Fraţii
Karamazov şi să-l facă epic-genial.
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- La Foglia de Maria Morficillo şi White Lies de Julian
Miles nu ştiu dacă au două sute.
- Băieţii de la balastieră de Ferdi Lazl nu ştiu dacă are o
sută cincizeci, format normal.
- Bun... că pauza aia de masă nu mi se pare o realizare
genială.
- Dar a luat cu ea Médicis Etranger şi Booker...
- Dimensiunea nu contează, contează tehnica, realizarea
artistică.
Tilcotil nu scăpă ocazia să menţioneze că se aştepta ca
minima dotare a lui Kugelschreiber să necesite tehnică din
belşug, însă remarca lui comună trecu neobservată.
- Asta o spune şi Peren Hujskii în Retroficţiunea
ideilor.
- Poa’ să fie şi din Evoluţia ridichii de Igyul Zenebizi, că
tot nu-mi pasă!
- Până la urmă literatura, şi în special proza şi
dramaturgia, e o artă joasă, un joc al simulării şi disimulării,
un meşteşug, meşteşug – „tehne”, ca-n construcţia „Tehno
– polis”...
Am rămas interzis, pân-atunci mă gândisem că
Tehnopolisul înseamnă Oraşul Tehnicii, o greşeală
impardonabilă, de care mi se făcu ruşine... Mă uitai din nou
la Fabricius, cu mult mai mult respect. Ştiam de la ceilalţi
că fusese căsătorit cu Ani Rolfe, că îi cunoscuse pe celebrii
autori ai seriei Kanonmeister, Elsa Hahn şi Darius Krieg, pe
solidul Ludwig Grenze, cu care mersese adeseori în „vizite
de lucru” la Amsterdam, că îl întâlnise pe drogatul Krause
şi că nu-i fuseseră străine nici pistruiata Ilse Bluck, nici
vampiroaica Herta Seller... dar din savuroasa anecdotică
nu-i putusem decela niciodată calibrul real.
- Construieşti personaje, meşteşugeşti cadre, ţoale, ca
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pe nişte şoareci îi arunci într-un labirint prefabricat. O
disimulare de proporţii atinsă de paranoia.
Falkenhurst dădu din cap:
- Nici acum, în al doişpelea ceas, nu înţelegi că vedeta e
cartea, şi nu scriitorul?
Până să se ia la harţă din nou, am cerut şi eu o lămurire:
- ...Am tot auzit de personaje „bine construite”, că
personajele „au carne”, sunt bine „conturate”, „schiţate”,
„creionate”, „se mişcă natural” etc.
Trăiam cu impresia că scriitorii, aproape fără excepţie,
descriu personaje falsificate, persoane cu mişcări artificiale,
de mecanism stricat, într-o proiecţie dorită de autor,
necesară intrigii, iar nu într-o corespondenţă sau imitaţie
a realităţii.
- Adică trebuie să le porţi, să le plimbi, să le urci şi să le
cobori din tren, să le ţesali, să le duci la adăpat, mă tachină
Tilcotil.
- Personajele trebuie să aibă un profil, un portret sumar,
care să ajute cititorul să şi le reprezinte, îmi răspunse
Hallac, şi trebuie să reacţioneze natural. Asta-i tot, dacă
reuşeşti, e literatură mare.
- Şi ce-nseamnă „natural”? îl întrebă dispreţuitor
Fabricius. Ele-ar trebui să reacţioneze cum ar reacţiona
cititorul, criticul, cronicarul? Eu nu vreau să descriu un
personaj înţepat şi anost ca Ducray. Nu vreau, n-am cum
să mă regăsesc şi nici nu mă pot proiecta în aşa ceva...
- Vrei să-ţi fac eu un personaj?
Ducray îl mai inspectă o dată cu minuţie pe Fabricius şi
începu:
- Pragmatic, intransigent, ironic, potrivit ca statură şi cu o
virilitate spartă de nişte ochi şi nişte mişcări de peşte mâlos.
Buza inferioară răsfrântă îi trădează apetitul sexual ridicat.
Afectuos fără să fie însă fidel. Asta se cheamă „creionat”.
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Adăugăm o tunsoare capac, blugi căcău şi-un pierce în
nara dreaptă, l-am făcut de douăzeci şi ceva de ani, cluburi,
bătăi, droguri, dramă, dacă nu, îi mai punem riduri pe
fruntea îngustă, o haină ponosită şi-o cârjă, şaizeci de ani,
regrete, complexe, shake cu dragoste tomnatică şi-i dăm
drumul spre azil.
- Hai să nu-ncep eu să pun carne pe nobilii scăpătaţi, careau primit sinecuri de la politicienii şoşoliţi cu osârdie.
- Lasă-l, mă, în pace, şi-aşa e vai de capul lui cu
sănătatea!
Ducray îl privi în ochi pe Fabricius:
- Dar tu, cum vezi chestia asta cu lungimea textului,
trecând peste dezinteresul sau, în cel mai bun caz, oboseala
cititorului de astăzi.
- Ca să intre-n patru sute, ori îl întinzi pe doi ani, cinci ani,
zece ani, pe-o viaţă şi cuprinzi evenimentele importante prin
care trec personajele principale sau personajul principal,
ax central în jurul căruia se învârte întreaga comédie, ori
mergi pe-o unitate de timp reală, ce se-ntâmplă, cum sentâmplă-n cât se-ntâmplă. Vorbeşte X douăj’ de minute,
citeşte Y în douăj’ de minute, se gândeşte X juma’ de oră,
cititorul străbate pasajul în acelaşi timp.
- Ce-i asta, frate, romanul în timp real?
- Se f... o oră, descrii, respectiv citeşti despre futai o oră.
E o prostie! conchise Noël Falkenhurst.
- Plus că nimeni nu poate descrie artistic copulaţia,
îşi continuă contraargumentarea Ducray, există în act şi
gesturi mecanice, repetitive care nu văd cum le-ai putea
înfăţişa digerabil. Cum să zugrăveşti zecile sau sutele de
mişcări du-te – vino?...
Tilcotil oferi o soluţie rapidă şi, după părerea mea, total
neinspirată:
- Ni ha ha! Ni ha ha! necheză, boncălui, mugi, neuitând
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să-şi însoţească răgetele specifice rutului cu mişcările
aferente.
- Mugacea, termină odată! îl apostrofă Ducray. Hai să
zici că preludiul merge, mângâi aia, aia, metafore, dar un
coitus de-o juma’ de oră, o oră?
- Descrierea împreunărilor e pentru onanişti, declaraţi
sau nu, îşi spuse punctul de vedere şi Kugelschreiber, doar
nu-nveţi din cărţi cum să te fuţi, te duci la o curvă.
- Şi asta ridică mari semne de întrebare şi asupra
normalităţii autorului, mormăi Fabricius.
- C-ai văzut tu autor normal!
- Da.
- Să mori tu?
- Dac-ai fi tânăr şi-ai afla că mai ai de trăit o singură zi,
ce-ai face? ochii lui Murambadze sclipeau jucăuş.
- Dac-ar fi tânăr, făcu Brokoff fără să se ridice din pat,
specia l-ar împinge ancestral să-şi îmbrăţişeze iubita într-o
încercare disperată şi absurdă de-a-şi pune lapţii bine.
- Tataie, „ancestral” e adverb?
- Nu, puiule, dar sună bine!
- Are dreptate tătuca Brokoff, rânji Lörincz, ar înghesui-o
în primul tufan şi-ar cordi-o!
- Tufiş, îl corectă imediat Hallac, tufan înseamnă altceva,
era vizibil deranjat de frecvenţa termenilor argotici.
- Tufă, tufar, tufan... nu mai pot eu de lexicul tău scorţos,
de unde vin eu, tufanu-i tufiş! Dar să ştii c-ar merge şi peun coş de gunoi sau lâng’un tomberon, dacă tufanu’ nu-i
totuna cu tufişul tocmai în ultima lui zi.
- Stai, măi, lasă-l naibii de lexic şi sex! Fabricius
vorbeşte-n dodii, sunt pasaje în care bagi „personajul se
gândi că...”, „personajul îşi aminti că...” şi urmează un
cartuş de douăzeci - treizeci de fraze. În viaţa reală asta,
goana gândurilor, se-ntâmplă în câteva clipe, ca să parcurgi
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ce-a scris autorul îţi ia câteva minute poate.
- Tot în câteva clipe, doar cine citeşte cărţile lui
Fabricius? Doar să le răsfoiască cineva căutând scenele
pornografice...
- Da. Să vadă cum o-mbungeşte, cum îi vâră gongealău-n
fundătură, cum îi scociorăşte micşunica şi-i dezmiardă...
- Tilcotil, îl atenţionă şi Falkenhurst, zău că eşti
obositor...
- Şi dacă personajul principal se duce şi se cacă un sfert
de ceas? se replie savant Tilcotil.
- De asta-i bine să nu ai un singur personaj principal.
Vorbim de roman, jonglezi cu mai multe personaje.
- Păi, te contrazici! Ca să descriu real pe real, îmi ia de
câteva ori mai mult, unu’ se spală, una coase, unu’ umple
cutii, unu’ face rapoarte, înmulţit, 4t.
- Trebuie urmărită acţiunea care-i strânge la un loc...
- Dar ce-i asta, nu mai putu Hallac, altoi cu tragedie
greacă, să-i bagi regula celor trei unităţi?
- Cred că Fabricius e şi mai nebun! Vrea un soi de
proiecţie în timp real...
- Proiecţionism! ţipă Brokoff ca posedat.
Falkenhurst îşi duse mâna la piept încercând să-şi
stăpânească bătăile inimii, reacţia neobişnuit de vie a
bătrânului îl speriase teribil.
- Bravo, tataie! îl încurajă ironic Tilcotil. Pân-acuma, tu şi
Hallac aţi scornit vreo două sute de „isme”. Parcă văd în istoriile
literare, pe parcursul şederii lor în Tehnopolis, Bernhard
Brokoff şi Dessdrain Hallac au pus bazele «ismismului», o
încununare eclectică a tuturor «ismelor»....
- Du-te, mă, dracului!
- Stai puţin! reveni Fabricius asupra unei afirmaţii mai
vechi de-a lui Kugelschreiber. Cu alte cuvinte tu spui să se
renunţe la romanele de dragoste?
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- Ce spun eu şi ce-nţelegi tu! Una-i dragostea, alta-i jegul
pornografic.
- Ce dragoste, bă? Cine mai are nevoie de ea?
Am vrut să intervin, dar mi-am dat seama că aş fi vorbit
în vânt, se vedea că Falkenhurst are tirada pregătită:
- Fără sex nu vinzi! Sexul e ingredientul scrierilor
contemporane, situate în plină „eră transestetică a banalităţii
imaginilor”, cum bine îi zicea Baudrillard.
- E vorba de altceva, interveni Sahil, cumpătat, e vorba de
utopia estetică care s-a scurs într-o estetizare a cotidianului,
într-o transestetică a banalităţii. Nu încerca să vinzi castraveţi
grădinarului! Hiper-realitatea, etapa isterereziei politicii pe
care suntem siliţi să o traversăm... ăstea sunt în terenul meu.
- Mda... făcu nelămurit Falkenhurst. Sex, nu iubiri
platonice, cavalereşti, chestii romantice din epoca telefoanelor fixe. Quick-uri pe masa din bucătărie, masturbări
cu aparate de masaj şi becuri economice...
- Sunteţi nebuni! Eu până nu descriu obiectul dorinţei,
nu iese nimic. Nişte sâni mari şi fermi, şi le ţinu în aer
forma, curbura şoldurilor, mersul unduitor, legănat...
- Cucuri, doar nu te uiţi tu sau personajul la ea! Prin
ochii tăi se uită Natura, Ea îi cântăreşte potenţialul de-a
duce specia mai departe. Are picioare zdravene să ducă
sarcina? Bazinul e lat, bun pentru o naştere uşoară? Sânii
promit o alăptare consistentă?
- Tu zici că mă uit la ţâţele lor, la cracii şi curul lor numai
ca să-i fac pe plac naturii?
- Da, îi confirmă hotărât Kugelschreiber. Iar dacă lui,
şi-l indică pe Kadia, îi place mersul lor legănat, înseamnă
că are o slăbiciune pentru gagicile cu displazie.
Lörincz se aşeză pe-un scaun şi-şi întinse picioarele:
- Mmm, drept să-ţi spun, chestia asta nu mă deranjează
prea mult!...
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- Bă, zice că suntem nişte proşti!...
Cu toţii ştiam că Falkenhurst, din cauza înclinaţiilor sale
nefireşti, are puternice accente misogine.
- ...Nişte marionete!...
- Ha, mare noutate!... încercă până şi Hallac un zâmbet.
- Bun, dar la faţă - Ducray era intrigat -, la faţa lor de ce
ne uităm cu atenţie? De ce ne atrage un chip delicat? Ne şi
îndrăgostim văzând vreun cleu rebel pe-o ureche fină sau
pe o frunte delicată!...
- Prostii! Prostii culturale... la pachet cu structura
bolnăvicioasă, filiformă vândută de afacerile de sute
de miliarde ale caselor de modă, clinicilor de chirurgie
estetică, industriei aparatelor de slăbit, pastilelor pentru
slăbit... Natura nu vrea delicateţuri şi fineţuri, ea vrea să
transmită genetic o dantură sănătoasă, nişte ochi sănătoşi,
receptori de calitate... iar elementele astea să fie reunite
într-un tot agreabil care să faciliteze inserţia socială şi
sprijinul semenilor.
- Adică să nu iasă o maimuţă!
- Ca tine!
- Fugi, mă, de-aci!
- Adică eu trebuie să aleg o codană rumenă-n obraji,
care poată să vadă şi puţa la albine...
- Albinele n-au puţă!
- Da’ ce-au, măi?
Fabricius nu-i luă în seamă:
- ... şi pot sparge nuci între măsele?
- Nevastă-mea, Christina, are patruzecişiopt de kile,
şolduri înguste, conservatoare, poartă ochelari... se vedea
că Ducray nu era încântat de teoria auzită, dar asta nu
înseamnă că...
- Înseamnă că te-ai uitat doar tu la ea, natura n-a avut
niciun amestec! insinuă Tilcotil.
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- Şi aveţi copii? îl chestionă Kugelschreiber.
- Nu.
- Are probleme de sănătate?
Ducray ezită un pic:
- Nu prea mari...
- Vezi, a fost o alegere proastă!
- Ce, mă? şi Ducray sări să-l apuce de guler pe
Kugelschreiber, dar rată cu puţin.
Rotofeiul aruncă priviri speriate, Tilcotil, deja în picioare
pe scaun scanda: „Fight! Fight!...”, Fabricius şi masivul
Hallac, incredibil de agil, săriseră să-i despartă. Ducray dădu
să-l înşface din nou, dar nu-l mai prinse, Kugelschreiber,
prinzând culoarul liber făcut de cei care-i săriseră în ajutor
şi cumpănindu-şi într-un mod tare caraghios greutatea, o
luase la fugă pe hol.
- Te-ai băgat tu, frigidu’ dreacului, să ne strici distracţia!...
Fabricius îi arătă un pumn mare şi ciontos.
- Zi! Ai probleme cu dentosanu’?
- Te-n cacuzădiroiu’ mă-tii, pisar nenorocit!
- Ce-ai zis, mă? Mă-ta-n cur de bandit! Nu te-arunc eu
odată-n Styx!...
Ferindu-se de ciocanele lui Fabricius, Tilcotil începu să
alerge printre paturi tot ţipându-i că n-are a face dacă soţiesa are ţâţele ca doi butoni şi fesele ca două ridichi, măcar
există şansa să fie inteligentă şi să-l fi luat pentru bani.
- Tu să-ţi iei, mă, o iapă de prăsilă! Nu uita să-i măsori
dinţii cu şublerul! făcu gâfâind Fabricius. Mai mormăi ceva
de-o zdrahoancă în stare să-i ridice pe bărbaţi cu pat cu tot
şi se mai linişti:
- Ce-ar fi, măi, să scriu despre nebunu’ ăsta? şi-l arătă
cu degetul pe Tilcotil care, bezmetic, îl acostase deja pe
nobilul Ducray:
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- Şi tu, de ce nu ţi-ai apărat regina gonflabilă, ha?
I-am făcut loc să fugă spre uşă.
Estetul Brokoff ţinu să încheie partida:
- Măi băieţi, nu exhibiţionismul ieftin, tuşi de câteva ori,
se schimonosi de durere şi îşi duse cu greu mâna la şale, mai
ales dacă-i servit c-un limbaj buruienos face literatura de
calitate. Eu sunt de părere că limbajul e cel care trebuie să-l
farmece pe cititor, măiestria scrisului, descrierile, portretele,
fizionomiile, intriga fantezistă ori nu, observaţiile, ideile,
arabescurile... toate astea ţin de literatura bună. Sincer să fiu,
eu nu preţuiesc prea mult cititorul voaior, ăla care vânează
coitul personajelor sau descrierea unor emoţii şi sentimente
pe care nu le-a avut nicicând. Sau experienţe traumatizante
legate de consumul de droguri, de crime sau violuri oribile,
descrise până-n cel mai mic detaliu!
- Bernhard are perfectă dreptate! îi ţinu partea Ducray
simpaticului bătrânel. Din câte ştiam, el optase în cărţile
sale pentru un discurs solicitant, cu ruperi de ritm, pentru
un public elitist. Mă uimise odată când îi auzisem straniile
concepţii estetice, „Personajele trebuie să fie interesante,
însă subţiri, în cadru larg, aparent normale, în prim-plan,
groteşti, să aibă nume fistichii şi încurcate, ca cititorul să
nu se chinuie să le reţină, ci să fie atent doar la esenţial, la
mesajul pe care vreau să-l transmit. În afară de primul şi
ultimul capitol, celelalte să poată fi amestecate după cum
doreşte cititorul!”
- Pentru că nu preţuieşti toţi cititorii, de-asta nici n-ai
avut şi nici n-o să ai succes la public!
- Tu nu vezi că bătrânu-i cu capu’? Păi, ce faci cu Céline,
Pynchon, Bloxall…
- Scatologii.
- Măcar cititorii mei nu caută disperaţi bani pentru doza
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zilnică!
- Că ăia şi citesc! pufni Fabricius. Citesc snobii care vor
să fie-n ton şi-n trend.
Brokoff zâmbi blajin:
- Şi, ce e mai tragic, de cele mai multe ori nici autorul n-a
avut vreodată acele sentimente pe care doar le imaginează şi
le răstoarnă hiperbolizate, deformate în mintea cititorului
căruia-i cerşeşte favorurile, tuşi din nou.
Ducray continua să-l măsoare nervos pe Falkenhurst:
- Mai bine fără cititori decât să-i prostesc ca tine cu
deşeuri pornografice.
- Să vrei şi n-ai putea, aşa frigid şi îngust cum eşti!
- Curviştină mică, de unde ştii că-i îngust?
Lui Hallac îi stătea tare prost încercând să ocupe locul
gol lăsat de Lörinc. Falkenhurst nu făcu nicio diferenţă şi-l
taxă cu aceeaşi monedă:
- Ştii bine, dobitocule, ce-am vrut să spun, îngust la
minte!
Simţind că atacase murdar, Hallac se retrase strategic:
- Pe undeva Bernhard are dreptate, există excepţii
notabile însă, într-adevăr, mare parte din ăştia care scriu
aşa sunt eraser-ii, cei care cred că trăiesc şi fac (!) sfârşitul
literaturii, care n-au nicio idee despre ce a fost înaintea
lor. Dadanii ăştia sunt excrescenţe normale, ordinare;
supurează pe corpul literaturii, dar asta pe moment, apoi se
usucă şi cad, istoria mare a literaturii nu-i cuprinde decât
la „şi alţii”.
„Dadanii”, se referea, bănuiesc, la cei asemenea lui
Dadan, Lucian Dadan, nume pe care-l mai auzisem amintit
în discuţiile lor, unul dintre cei cu care avusese scandaluri
de proporţii pentru că nu-i inclusese în istoria sa, deşi
basculaseră cantităţi apreciabile de maculatură în curtea
literaturii.
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VI
„Parler, c’est créer un morceau de monde.”
Boris CYRULNIK

Hajnalka... Cum aş fi putut să asimilez minunatul
sentiment ce ne ţinuse la un loc, insipidului reflex de a
perpetua specia? Îmi era imposibil să las fărâma de divin
trăită alături de steaua mea de-aici să fie strivită de şenilatele
unei naturi surde, indiferente. Ca şi lui Ducray, îmi venea
şi mie greu să accept înjositoarea condiţie a unei maimuţe
care face sluj la vederea unui paner cu fructe exotice.
Mişcările-i cumpănite din bucătărie, totdeauna într-un
balet graţios, însoţite de-un fredonat uşor pe care arareori
îndrăzneam să i-l întrerup... Nu conta că era Noche oscura
a lui Petrassi, Athalia, Messiah de Händel sau Mesa în Si
minor a inegalabilului Bach, Carmen Burana de Carl Orf
sau Les Cariatides de Louis Hanneton, triluri voioase sau
triste mă răsuciseră înspre Pământ şi-mi încălziseră sufletul
răcit de prea multa contemplare a infinitului.
Pentru atât de puţin timp – aproape un an -, îmi oferise
pacea şi liniştea de care avea nevoie sangvinicul obosit de
viaţă şi care, în cele din urmă, încercase cu prize colerice să
stăpânească absurdul unui regim becisnic.
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Bucăţi negríi de cer învolburat se ciocneau şi răsciocneau
într-o stranie şi înfricoşătoare operă celestă. Mi-am
închipuit un Wagner cu ochii înlăcrimaţi şi umerii căzuţi,
luând neputincios notiţe. Într-un târziu, sutele de talgere,
de gonguri şi tobe lăsară locul instrumentelor şuierătoare
şi potopul se porni din nou.
Deşi crezusem cu toţii că Brokoff iarăşi aţipise, el fu
primul care sparse monotonia stropilor grei de ploaie ce
cădeau pe pervaz::
- Stilou n-are dreptate, sau, cel puţin, nu întru totul...
avea un ton împăciuitor, nu se prind toţi în pânza lui, nu toţi
dintre noi se avântă ca nişte tauri comunali să facă pe plac
naturii. Vorbeşte el de transparenta strategie de perpetuare
a speciei, de soliditatea, de rezistenţa produsului, de
muierea fiabilă, dar nu de femeia frumoasă, enigmatică
sau suavă, graţioasă ori majestuoasă, de cea care aprinde
iubirea în firile delicate.
- Da’ nu-i pânza lui, Ducray era în continuare nemulţumit,
e pânza întinsă de natură, e frumuseţea - nadă aruncată de
natură.
- Ce naiba, mă Ducray, eşti scriitor cu acte în regulă, ce
treabă au gesturile nervoase ale copulaţiei şi malforfmaţiile
gestaţiei cu frumuseţea, cu arta? Câte reprezentări ai văzut tu
cu fecioara gravidă şi câte cu fecioara şi pruncul? Frumuseţe
– Artă. Frumuseţe, nu teorii ştiinţifice. Revino-ţi!
- Pare să fie un adevăr, nu o simplă teorie...
- Până şi Dostoievski, apologetul suferinţei, spunea că
frumuseţea va salva lumea şi nu adevărul sau dreptatea,
reveni Brokoff.
- Da... frumuseţea va salva lumea, maimuţări Hallac
tonul blând al bătrânului, nu înţelepciunea sau iubirea, nu
binele sau echitatea, şi poţi s-o ţii tot aşa, fluturând zeci de
concepte. E o tâmpenie! În primul rând ce înţelegi tu şi ce
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înţelegea el prin frumuseţe; pentru sufletele lui închircite şi
chinuite, frumuseţea era libertatea, pentru tine ce e?
- De ce frumuseţea şi nu armonia, echilibrul? întrebă
Falkenhurst.
- Păi astea nu-s sinonime?
- Doamne sfinte, Khaziel, eşti înfiorător de prost!
- Sunteţi cu toţii nişte proşti! Nimic nu va salva lumea,
nu-i aşa, Murambadze?
Fabricius nu băgă în seamă micile turbioane. Îl privi în
ochi pe Hallac.
- Ai citit Idiotul?
- Da.
- Nu te-ntreb dacă ai răsfoit-o...
- Da, măi, l-am citit integral pe Dostoievski, făcu iritat
Hallac.
- Înseamnă că l-ai citit degeaba.
Neclintit, Fabricius îi tăie protestele vehemente:
- Dostoievski nu spune explicit nicăieri chestia asta, că
frumuseţea e libertate, e o abureală hermeneutică scornită
de tine sau citită prin vreun rapăn exegetic.
- Ştiu, spune că frumuseţea e o enigmă! Hallac era roşu la
faţă, să nu-l fi citit şi înţeles el pe Dostoievski?! – asta era o
palmă mult prea mare şi răsunătoare. Pentru prinţul Mîşkin
frumoasă e şi natura şi promenada petersburghezilor,
frumos e şi Mântuitorul pe cruce, zugrăvit de pictori,
frumoasă e şi Aglaia Ivanovna, răpitoare, fascinantă, cu
picături de fantastic şi demonic... frumuseţea feminină
care poate răsturna lumea.
- A şi răsturnat-o adeseori, Elena din Troia, Cleopatra,
contesa Walewska, Mata Hari...
- Căcat Mata Hari! se enervă Fabricius. Dacă vrei să ştii,
pentru Dostoievski, frumuseţea e clar definită, e vorba de
acele clipe sublime de „trăire superioară”.
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- Am studiat filosofia lui Dostoievski, interveni oarecum
nesigur Sahil Murambadze, sunt acele sclipiri „de supremă
autopercepere senzitivă şi de intensă conştiinţă de sine”,
dacă nu mă-nşel, numai că erau legate intrinsec de epilepsia
lui şi nu de frumuseţe, parcă...
- Aici găsea el frumuseţea, tună Fabricius, în liniştea
dinaintea furtunii, în clipele suspendate, dinaintea
atacurilor de epilepsie. Frumuseţea nu e nicidecum o
enigmă, e suprema luciditate!
Se uită întrebător spre Ducray care tot dăduse să
intervină.
- Voiam să spun că dacă ar fi trăit în zilele noastre, ar fi
identificat frumuseţea cu altceva, dar nu mai sunt aşa sigur,
ce-ai spus tu pare o variantă interesantă şi viabilă.
- Nu pare şi nu este o variantă, e realitatea!
- Auzi, da’ n-am putea lăsa doar „Frumuseţea va salva
lumea.”? Sună aşa, liniştitor, are o adiere de optimism.
Zâmbetul inofensiv al lui Brokoff temperă orice reacţie.
- Chiar, Murambadze, se întoarse posomorât Ducray
spre gânditorul cu acte pe care-l aveam în celulă, poate
salva ceva lumea?
- Nu cred că lumea poate fi salvată, de oameni, cel puţin,
în niciun caz! Pământul se va scutura odată şi-odată şi va
scăpa de noi, de specia asta ciudată în care fiecare dobitoc
crede că are un scop individual sau măcar se simte dator
să-şi caute unul. Cât am fost afară, am tot sperat s-ajung să
prind sfârşitul acestei perioade romantice a teleologiei, însă
aici, în Tehnopolis, m-am convins că oamenii nu sunt şi nu
vor fi pregătiţi niciodată să-şi accepte micimea, să accepte
că doar la nivel de specie poate exista un ţel viabil şi nu
chestii puerile... Doar să încerce să se salveze pe ei înşişi,
murmură abătut Sahil Murambadze. Dacă n-ai făcut ceva
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cu pasiune în viaţă – să fi iubit, să fi creat, să te fi risipit
cumva pentru ceilalţi – înseamnă c-ai trăit degeaba.
- Deci, tu zici că sensul gravitează în jurul iubirii, creaţiei
şi altruismului.
- Mai mult sau mai puţin.
- Astea-ţi plac? Acum le-am scris.
Am fost surprins că menestrelul de serviciu nu era
interesat de ceea ce se discuta. M-am uitat rapid şi puţin
indispus pe caietul pe care Kadia mi-l vârîse sub nas.
prin căzute foste garduri
şi stâlpi îmbâcsiţi de fum
ochi sticlind în gri şiraguri
şobolanii îşi fac drum
- Ţi-am mai spus, măi Khaziel, mie-mi plac, şi imaginile
şi cum sună, numai că ei sunt experţii, şi-am făcut un semn
cu caietul spre ceilalţi din celulă. Din câte-am înţeles,
adunat au scris vreo două biblioteci.
Dădu mohorât din cap, dar asta doar ca să-mi facă pe
plac, căci peste câteva clipe mă înhăţă sălbatic de mână:
- Dar dac-aş zice-aşa, „Se-nclină înţepate din caleşti /
Hidropicoase sprijinite în fereşti”? Ba nu! N-ar fi mai bine,
„Se-nclină sprijinite din fereşti / Hidropicoase înţepate în
caleşti...”?
Am dat din umeri, nu ştiam ce-nseamnă „hidropicoase”,
nu-mi doream vreo analiză pe text şi nici saltul de la căruţele
cu dinamită ale cailor mozaicaţi la caleştile regale nu mă
pasiona. L-am lăsat să vorbească şi mi-am îndreptat atenţia
spre discuţia care sărise iute de la frumuseţe la iubire.
- Dacă până şi iubirea e un sentiment perisabil, ce alt
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sentiment – mai puternic! – îi face pe oameni să conlocuiască?
- Dar nu e vorba de vreun sentiment, e vorba de
conservarea speciei, de pulsiuni elementare.
- Domnu’ Murambadze, şi dacă Falkenhurst ajunsese
să-l domnească pe Sahil, era clar că nu-i convenea poziţia
sa, cum spunea Schopenhauer, citez din memorie, nu văd
pentru ce prostia altora m-ar sili să respect minciuna şi
înşelătoria, goangele astea ştiinţifice. Iubirea e Totul! E
suprema diferenţă specifică, fără ea n-am fi decât nişte
animale printre atâtea altele.
- Da... şi să nu uităm îndemnul lui Socrate, cunoaşteţivă pe voi între voi! şi Hallac, care nu putea să-i tolereze
nicicum orientarea homosexuală, îi făcu complice din ochi
lui Nöel.
- Fugi, bă, de-aici!
- Şi ăsta, reveni Sahil, mai degrabă scria naibii câteva
rânduri, nu-i mai punea atâtea-n cârcă Platon, nu mai bătea
atâta toba junioru’ cu Fiinţa lui protocreştină. „Înţelege-l
pe celălalt ca pe tine însuţi!”, de-atât am mai fi avut nevoie.
Scăpam naibii de-atâta răutate, tare răi sunt cei în care nu
ajung să se dezvolte capacităţile empatice.
- Păi, iubirea aproapelui cuprinde şi înţelegerea lui,
intri-n creştinism!
- Intru o laie! Creştinismul derivă din filosofie.
- Ho, ho! Lăsaţi chestiile astea că iar vorbim de religie
până-n noapte. Eu unul m-am săturat de paradele lui
Falkenhurst, întotdeauna fracturează conversaţia cu citate
inutile. E-n stare să folosească şi rahaturi de truisme gen,
„Omul cugetă.” a lui Spinoza.
- Pe bune, chiar a spus Spinoza asta? făcui eu mirat,
raţionamentul cartezian părea o construcţie barocă în
comparaţie cu platitudinea asta.
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- Ba chiar a şi demonstrat-o în Etica, dar Hallac o infirmă
permanent.
- Şi de ce nu te duci, măi, în altă celulă dacă te-ai săturat?
Hm?! Oricum, se vede că nu-ţi rezistă creieru’ la fraze
inteligente, nu le recunoaşte ca pe oi! se răzbună Hallac pe
sfert, făcând aluzie la ferma pe care Fabricius fusese silit să
o părăsească.
- Lătrău nenorocit! De ce nu pleci tu?
- Eu sunt cel mai vechi din celulă!
- Nu-i Brokoff? Mai are un an şi-l dezgroapă.
- Du-te dracului de nebun! Eşti conştient că eşti un
monstru şi asta ţi-e o povară a naibii de grea! Sper să ai
o pereche în Citadelă, care să nu-ţi dea drumul în veci!
Să-ţi ia capodopera la bani mărunţi, la punct şi virgulă, la
brahilogii, polisindetoane şi aposiopeze, procatalepse, ce
mai ai tu pe-acolo şi să dovedească că-i o scriere de rahat!
- Fabricius nu vrea să mai vorbim de religie pentru că a
început un eseu pe tema asta, chicoti Brokoff.
Chiar dacă, din cauza senilităţii, era desconsiderat adesea,
i-am admirat încă o dată eleganţa cu care dezamorsase
conflictul dând discuţia înapoi cu o tură.
- Ţine-ţi gura, tataie!
- Am zărit titlul, The Great Candlemaker...
- Deosebit de inspirat! aruncă imediat o ironie Hallac.
- ... şi doar câteva cuvinte, „pe când turla bisericii era cel
mai înalt lucru pe care-l vedeau...”, cine, ce amărăşteni, nu
mă-ntrebaţi.
- Hai, măi! Acuma citeşte, nu te mai fandosi!
- Abia am legat cîteva idei...
- Hai, hai! Nu te mai coti!
- Citeşte Guillaume! l-am îndemnat şi eu.
Nu numai în celula noastră, ci în întregul Tehnopolis se
practica obiceiul ăsta, lectura prospăturilor, a fragmentelor
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scrise peste zi şi nu era vorba de vreo vană emulaţie sau
de-un nesecat izvor de inspiraţie, în lipsa accesului la reţea
sau la canalele de televiziune era singura modalitate de
divertisment. Mie, personal, îmi lipsea accesul la unele
site-uri ştiinţifice, în rest, nu-mi lipseau nici filmele trase
la indigo, nici istericele de la televiziunile de ştiri, care
ajunseseră pentru mulţi să fie mai apropiate decât rudele,
nici cabotinii de la talk-show-urile comandate de patroni,
curiştii şi analiştii care ajunseseră să inoculeze tot felul de
stupizenii mulţimii hipnotizate, ascunzând incompetenţa
guvernului sub o perdea de fum.
Dacă Tilcotil, Stilou şi Khaziel ne amuzau adeseori,
Ducray, Fabricius şi Murambadze ne puneau pe gânduri în
tot atâtea rânduri.
- Am văzut zeci de mii de oameni închinându-se pe stradă,
când treceau pe lângă biserici. Aproape în totalitate făceau
semnul crucii din teamă, iar nu cu evlavie. Îndeplineau o
obligaţie făcându-şi semnul crucii cu gesturi grăbite, iar
graba nu venea din reţinerea faţă de ceilalţi, gesturile
tăioase sub feţe morocănoase, încruntate îi situau undeva
la antipodul blândeţii şi bunătăţii pretinse de creştinism.
Am văzut şi sute de creştini făcându-şi acelaşi semn
trecând pe lângă o catedrală aflată în construcţie,
ridicată pe jumătate, respectând deja viitoarea «Casă
a Domnului». Dar de ce nu salutau şi groapa în care
excavatorul muşcase pământul pentru fundaţia unui
acelaşi tip de stabiliment, căci am văzut şi un teren pe
care trebuia să se ridice o capelă, iar creştinii din zonă,
deşi ştiau lucrul acesta, treceau nepăsători pe lângă acel
loc? Dumnezeu încă nu era acolo, agăţat de-o piatră de
temelie?
- Dacă era aici Tilcotil, îţi spunea el unde-l găseşti agăţat
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pe Dumnezeu...
- Da’ chestia aia cu turla? îşi ţuguie nemulţumit buzele
Brokoff.
- Am şters-o... miop, Fabricius se aplecă din nou asupra
textului: Oare ce comportament ar avea aceşti farisei dacă
ar avea certitudinea că nu există o fiinţă atotputernică?
Legile pământeşti, vede oricine, pot fi eludate, iar ei
atotputernicia o respectă scrâşnind din dinţi ori sperând
la bonusuri viitoare.
- Nu, mă, da’ aici chiar are dreptate!... întări şi
Murambadze.
- Înainte ca sutele de milioane de potenţiali criminali
să-şi dea seama că e anacronică gestionarea fondurilor
comunităţii, construirea de spaţii monumentale cu
candelabre grele, încărcate de lumânări elecrice, în locul
zidirii unor case pentru tineri, a creării de noi locuri de
muncă sau a îngijirii bătrânilor, sunt necesare schimbări
majore în creştinism, precum şi în religiile existente.
Omul nu este pregătit să meargă pe propriile-i picioare,
în afara câtorva şi nesemnificative excepţii, iar dacă maimarii instituţiilor bisericeşti nu vor proceda mai repede la
unificarea poveştilor moralizatoare, „revelate”, întărind
pentru o ultimă dată religia monoteistă, anarhia şi
federaţia anomică, globul anomic sunt mai aproape decât
s-ar crede!...
Văzând că nu mai are de gând să citească şi alt fragment,
Sahil Murambadze îi întinse mâna:
- Bravo!
- Felicitări, Fabricius, o să fie un succes Shoemaker-ul
ăsta al tău! nu scăpă şi Hallac ocazia de a-l ironiza.
- Păi, să se ia de mână cu Stilou, că şi ăla numai baliverne
înşiră!
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Toţi îşi îndreptară privirile către Tilcotil, care apăruse în
cadrul uşii şi se uita circumspect spre cel pe care-l atinsese
ultima oară, Ducray.
- Nu Kugelschreiber vrea ca ăia care şi-au cărat
progeniturile cu maşina personală la şcoală, inconştienţii
care au făcut drifturi, au participat la curse imbecile, la
mitinguri aviatice, la focuri de tabără sau cine ştie cum şiau mai bătut joc de combustibilii fosili, să meargă pe jos tot
restul vieţii? Să aibă interdicţie de a mai folosi mijloacele
de transport în comun, să meargă cu bicicleta la slujbă, să
pedaleze prin parcuri încărcând generatoare, să sape, să
are, să grebleze, să planteze, să recolteze, să transporte, să
fabrice şi cine ştie ce dracu’ să mai facă?
- Bun, că e-un salt grotesc dintr-o dictatură într-alta...
Ce faci cu cei care nu vor să care, să sape sau să pedaleze
prin parcuri încărcând generatoare? Îi obligi?
- Normal, sunt pedepse! se arătă deosebit de indignat
Falkenhurst, Stilou are dreptate când spune, de exemplu,
că avioanele de linie ar trebui folosite doar de emigranţi,
de cercetători şi de persoanele care necesită intervenţii
chirurgicale speciale, care se fac doar în câteva locuri
anume. Consumă cât China şi poluează ca naiba, nu-s făcute
să-ţi cari mimoza s-o pupi sub ‘nalta schelă din Paris, în
faţa mormântului prinţesei Mumtaz Mahal, sau ca să faci
tu fotografii cu maimuţa pe Empire State Building.
- Şi cu ce să treacă, mă, Atlanticu’ un comersant? Cu
lotca sau canoea? zâmbi Sahil.
- Cu hidrobicicleta, rânji şi Hallac, c-un băieţel drăguţ
alăturea...
- Râdeţi voi, dar absurdă e lumea asta şi cea care va
urma ca efect necesar al ăsteia, nu-s absurde lumile lui
Kugelschreiber, poate cele care-ar trebui să fie de fapt.
- Şi ca să fie şi mai normală, corceşte-o cu-a lui Fabricius,
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care se duce şi el de-a dura.
- Asta ar mai lipsi, să le dărâme şi nebunu’ ăsta
bisericile!
- Dar n-am spus asta!
Fabricius era de-a dreptul scandalizat.
- Atâtea studii şi eseuri inutile într-o lume în care fiecare
vrea să analizeze, să interpreteze...
- Ei, nu toţi fac asta.
- Adevăru’ e că la modul în care ne-am bătut joc de
resurse, viitorimea ne va considera o adunătură de sceleraţi
şi nemernici.
- Asta este, până şi-n Dongba se spune că omul şi natura
sunt fraţi vitregi.
- E o aberaţie!
- Nu mai mare ca tine.
- Măi, Noël, da’ n-ai publicat şi tu în o serie de pamflete
în Der Schwalbenhoden ? Nu tu erai ăla care cereai ca
adeptele topless-ului să fie transformate în mame surogat,
prin intermediul sugacilor, viitori oameni ai muncii şi
plătitori de impozite, de ţâţele lor bronzate să se bucure
întreaga societate?
Tilcotil era deja cu gura pâna la urechi, vizualizând şi
comentând pe marginea viitoarelor staule cu alăptare
mecanizată.
- Nu solicitai tu ca guristele cu ţinuta de scenă până-n
chiloţi, sau fără, să facă bordel silnic de la un an în sus, că
tot le mănâncă?
- Am ţinut pentru câteva luni rubrica Planeta nebună...
- Planeta lu’ homo sapiens sapiens care-ar trebui să fie a
lui homo homo bonobo.
- Una peste alta, Rousseau ar fi sărit în sus de bucurie
dac-ar fi văzut cum ne întoarcem la starea naturală.
Murambadze abia ridică ochii spre Ducray:
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- Aia e altceva, e o stare idealizată, creată pentru contrapunerea stării sociale.
Ducray dădu nepăsător din umeri.
Înainte de a intra eu în Tehnopolis se înfiinţase în
cadrul Comisiei de Cenzură un departament de control
al divertismentului care viza eliminarea divertismentului
ieftin, a scheciurilor de-o zi şi, dacă înţelesesem eu bine,
chiar a cotidienelor.
Le-am reamintit acest lucru.
- Ce mai, trăim în plină utopie!
- Distopie, se simţi dator Falkenhurst să-l corecteze pe
Ducray.
- Noël, dacă tu te-aştepţi ca eu să cobor la nivelul tău
şi să-ţi semnalez vizual ghilimelele, te înşeli amarnic. Mă
crezi vreo piţipoancă televizată, cu juma’ de creier sau
ce?
- Nu, da’ un de-formator de opinie, televizat sau nu, tot
vede în tine. Nu mai vorbesc că eşti şi cel mai musculos
dintre noi...
Într-adevăr, Ducray era printre puţinii din Tehnopolis
care nu slăbiseră. Cei care-l cunoşteau de ani de zile spuneau
că devenise chiar mai legat, mai vânjos, lucru aproape
incredibil având în vedere terciul prost şi drămuit pe care-l
primeam. Dimineaţă puţin dulceag, la prânz sărat, seara
neutru spre amărui, mulţi susţinând că-i aşa din cauza
antibioticelor sau a altor medicamente strecurate în el.
La noi, în corpul L, erau doar doi-trei deţinuţi bine
proporţionaţi, restul pierduseră din greutate considerabil.
În M era Wolfhalden, declaratul meu duşman de moarte,
în corpul S vreo doi... Ca majoritatea condamnaţilor deaici, slăbisem şi eu kilograme bune în cele trei luni de
recluziune.
- N-ai faţă, da’ nu faţă-i trebuie lu’ Falkenhurst!...
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- Deci, se ridică în picioare Fabricius, vă place textul?
Merge?
- Eu ţi-am zis, mie-mi place, repetă Murambadze, numai
să-i ţii firul. Şi sper să le placă şi celor din Citadelă, din câte
se spune, preferă scrierile atee.
- Prostii! Pe-asta de unde-ai mai scos-o?
- Toţi care-au făcut imnuri religioase şi literatură
pernicioasă, dată-n două cu devoţiune, au fost respinşi. Ce
vrei mai mult?
Ipoteza lui Sahil era mai mult decât probabilă. În timp
ce Uniunea Asiatică şi Imperiul Chinez îşi fundamentau
puterea pe fanatismul întreţinut de religiile milenare,
Federaţia Europeană mergea spre un totalitarism ateu, ori
„îndreptarea” noastră nu putea urma decât acest drum!
- Tare pervers mai eşti!...
- Ştii ce? Ne-am mai încontrat în atâtea alte dăţi, m-am
tot gândit şi ştii ce cred? Cred că cel mai mult te enervează
faptul că eu şi Dumnezeul tău suntem de aceeaşi parte a
baricadei luptând, fiecare după puterile sale, evident, pentru
umanitatea pe care tu o desconsideri de fapt, Murambadze
îl împunse cu degetul în piept. De ce nu pot exista Hefaistos,
Isis, Vişnu, în schimb există Domnul Zeilor? De ce nu mai
pot exista zei, în schimb giraţi orbeşte existenţa unui Zeu
Suprem sub mai multe identităţi?
- Cum adică?
- Dumnezeu, Adonai, Allah...
Lörincz sări imediat să se-nchine:
- O’hrím, o’hrím! O’hrím idabricín!
- Ce-nseamnă? se prinse-n laţ Falkenhurst.
- Niente, Casanova! Assolutamente niente! Solo la
stupidità!
- Nu dau doi bani pe monoteismele unificatoare, şi-au trăit
traiul, continuă Sahil imperturbabil. În virtutea obişnuinţei
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tale meschine, nu vrei să accepţi că maurul şi-a făcut
treaba, maurul trebuie să plece!.
Falkenhurst îi privea perplex.
- Lasă, bă, Noël, nu moare Dumnezeu aşa cu una cu
două! Bisericile lui Fabricius sunt fără Dumnezeu pentru
că aşa le vede el. Uită că noi avem înlăuntrul nostru spaţii
cât zeci de catedrale la un loc!
- Decorate cu peisaje edenice sau cu judecăţi de apoi, îl
completă Fabricius tăios.
- Asta puţin mai contează, e loc şi pentru Dumnezeu.
Fabricius se trânti în pat, iar Tilcotil sări să-i explice că
n-are de ce să se enerveze, textul e depăşit pentru că acum e
timpul Dumnezeului de buzunar, a Dumnezeului-breloc.
Murambadze zâmbea.
Nici pentru mine nu exista vreun zeu al amăgirilor
deşarte. Nu aşteptam o eternelă poveste de-amor paradisiac
în schimbul unei vieţuiri crispate şi-a unor închinăciuni
făţarnice, ipocrite. Pentru mine exista doar absurdul:
putinţa oamenilor de a se metamorfoza, de a-şi îmbunătăţi
condiţia într-un univers de-o nepăsare infinită.
Nu mai auzeam decât zgomotul sacadat al ploii căzând
pe betonul dintre clădiri. Privirea mi se oprise asupra
stropilor care loveau cu furie aleile şi simţeam cum ploaia
mă scurge în pământ.
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VII
„L’univers n’est qu’un défaut
Dans la pureté de Non-être.”
Paul VALÉRY, Ébauche d’un serpent

- Măi, Literasu’, dacă spui că nu exista nici timp, nici
spaţiu, e acelaşi lucru dacă era un punct mai mic sau mai
mare. Indiferent că era mai mic decât un electron sau
o sferă, un tor, orice, c-un diametru de sute de mii sau
milioane de kilometri, tensiunea genezei ar fi fost aceeaşi,
odată ce legile fizice de-acum nu se aplicau.
Tensiunea genezei, îmi venea să pufnesc în râs, greşeala
era însă a mea, aşa cum evitasem subiectul trei luni, puteam
să-l mai fi evitat două zile.
- Probabil că şi conform altor legi, arhaice, se putea face
diferenţa între un fir de praf şi-un munte. Tensiunea vidului
extern ar fi fost de milioane şi milioane de ori mai mare, în
urma exploziei nu s-ar mai fi format nici măcar atomi.
Copilării.
- Stai puţin, tu spui că dacă n-ar exista nimic, nimic
– nimic, atunci şi spaţiul ar fi aneantizat la rându-i, şi-ar
pierde orice proprietate.
Am dat din cap.
- Păi, continuă el, Cazimir, Brian Greene, Lee Smolin,
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nu susţin că spaţiul are o anume textură?
Îşi clătină dojenitor arătătorul:
- Măi Literasu’, mai ştim şi noi de-un Heissenberg, deun Hawking, de-o brană, de-o coardă, de-alea, d-alea, n-am
fost aduşi acilea cu pluta...
Am stat în cumpănă dacă să mai continui să vorbesc
sau nu. Ce putea să ştie Hallac despre Lee Smolin pe
care-l amintea cu atâta lejeritate? Ştia ceva despre teoria
gravitaţiei cuantice cu bucle? Ştia de atomii de spaţiu şi
timp? Că, potrivit acestei teorii, cel mai mic volum posibil
ar fi un cub având lungimea Plank drept latură - într-un
centimetru cub intrând 1099 astfel de unităţi volumetrice
ireductibile -, că timpul, şi el fărâmiţat, curge-n firmituri
Plank, de 10-43 dintr-o păcătoasă de secundă - între aceste
fărâme nexistând timp, aşa cum nu e de găsit oxigenul între
două molecule de oxigen alăturate - şi că materia există
doar în nodurile reţelei de spin? Mi-am imaginat că nu ştie
nimic din fundamentele teoriilor celor amintiţi.
Ce ştia despre spaţiu-timpul holografic, anti-de-Sitter?
Ce ştia despre particulele masive ce compun materia
exotică şi care interacţionează cu materia obişnuită doar
prin intermediul forţei gravitaţionale? Ştia că excesul de
pozitroni dintr-o regiune a spaţiului semnalează urma unei
anihilări a acestor particule? Ştia de axioni, de gravitoni, de
materia şi energia neagră, de ponderea lor într-un univers
abia bănuit?
Tilcotil rânjea larg, abia aşteptând să intervină.
- Poţi vorbi de-o anumită textură a spaţiului doar sub
acţiunea gravitaţiei şi a corpurilor în mişcare, însă nu exista
un spaţiu care să înconjoare singularitatea iniţială.
- Măi Literasu’, Yang – punctum mirabilis, Yin – spaţiul,
cu nişte gesturi largi, didactice, separa total neinspirat aerul
în două, embrionul şi spaţiul placentar. Ce vrei mai simplu?
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- O picătură hiperdensă belind genunea!... poză în sfârşit
Tilcotil.
- Sincer, Hallac, n-are sens să continuăm, dumneata
le ştii pe-ale tale, eu pe-ale mele! Dumneata vrei chestii
literare, siropoase, un spaţiu văduvit de timp care să sempreune cu punctul iniţial născând Universul... una c-ar
da bine, a doua că te-ar linişti cumva, ţi-ar aduce „pacea
cosmologică”, dar nu-mi cere mie să-ţi postulez aberaţii şi
să-ţi susţin elucubraţiile! Spaţiutimpul demarează odată
cu explozia primordială, el nu a coexistat cu... grăuntele
primar, instantonul sau cum mai vrei să-i zici!... N-a existat
tată şi mumă, a existat Ceva şi există Ceva.
- Ceva-uri... îmi răspunse Hallac tăios.
Îmi veni să-l întreb dacă ştie că spaţiul Calabi –
Yau reprezintă o secţiune tridimensională (reală) prin
hipersuprafaţa cvintică a spaţiului proiectiv complex
cvadrimensional. Mă reţinui cu greu.
- Chiar n-am chef de speculaţii aiuristice pe marginea
spermatozoidului energetic.
- Şi cum, mă, ne laşi aşa ca proştii? sări Ducray.
- E corect, mă, „punctum mirabilis”? se îndesă în el
Falkenhurst.
- Străpunctu’ mă-sii! De unde vrei să ştiu eu?
- Păi nu eşti tu cu etimologiile, ăla care-i suflă-n cur pe
Fabricius şi Hallac?
- Zi-i punctul batracian, crec’că-n latină ar suna punctum
batracianum.
Hallac se holbă la Brokoff. Bătrânelul stătea aşezat din
nou în capul oaselor:
- Păi, broaştele când n-au un el sau o ea, înţelegi tu... se
reproduc totuşi.
- Să te cruceşti, nu alta! Ce vrei să zici, că se autocordesc
şi fată singure?
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Bătrânelul Brokoff dădu din cap, zâmbind complice:
- Partenogeneză.
- Să mor dacă ştiam! fu sincer ca de obicei Tilcotil.
- Eşti prost ca noaptea! îl temperă Hallac. Mai sunt o
groază de fiinţe care se reproduc în astfel de condiţii, au fost
şi cazuri de rechini care în captivitate s-au autoreprodus.
- Băi, frate, sunt la furat complet! Mă duc să-mi fac un
frăţior.
- Lasă, bă, că la ăla lucrăm noi, tu fă-ţi nişte cópii să aibă
de ce râde lumea-n închisoare!
- E vorba de re-producere, nu de un suprem act
demiurgic! lui Hallac apa albăstruie a ochilor îi îngheţase.
- Da’ parc-am citit undeva că explozia aia iniţială a fost,
cum să zic, a fost oriunde...
- Aia e-n teoria universului ciclic sau a universurilor
multiple. Big-Bang-ul nu a fost pretutindeni, universul
ar avea acum o rază infinită. Tu poţi să concepi ca întrun univers infinit să aibă loc mişcarea de expansiune a
superclusterelor de galaxii? l-am întrebat pe Falkenhurst
care avea ochii bulbucaţi.
- Şi ce rază are universul? mă întrebă Kugelschreiber.
- Conform modelului standard, universul are în diametru
puţin peste douăzeci şi opt de gigaparseci.
Le-am întâlnit privirile mirate şi am transformat în
unitatea arhicunoscută:
- Cam nouăzeci şi trei de miliarde de ani-lumină.
- Şi, ce-o fi dincolo?
- Mai bine zis, există un dincolo? ca niciodată am sesizat
un tremur în vocea lui Brokoff.
- Dar, ia stai! Asta ar însemna o rază de patruzeci şi şase
– patruzeci şi şapte de miliarde de ani-lumină.
- Da, i-am confirmat.
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- Te-am prins! Nu vezi că te contrazici, n-ar trebui să fie
de 13,7 miliarde de ani lumină, c-atât e de la origine?
- Diferenţa vine de la inflaţie, expansiunea exponenţială...
- Ştim, ştim! ridică o mână Hallac.
Ştiau pe naiba! Ştiau aşa cum ştiau de nucleele galactice
active sau de orizontul evenimentelor!
- Orizontul nostru observabil se află la 13,7 miliarde de
ani lumină.
- Aha şi dincolo de el...
- Tot univers încă treizeci şi trei de miliarde de anilumină.
- Şi-apoi, făcu din nou cu voce tremurată Brokoff,
Nimicul!
Văzându-i disperarea, am făcut un pas înapoi:
- Nu avem încă o imagine de ansamblu a Universului,
niciun telescop n-a dat încă de capătul lui, de vidul absolut
sau de vreo sferă a stelelor fixe!... şi nici nu are cum, sunt
estimări care iau în calcul...
Îmi păru rău că dădusem universul la vale să-i strivească.
Majoritatea oamenilor pe care o cunoscusem era interesată
de cât costă o casă proprietate personală, nu de cât e raza
universului care-o găzduieşte. Avizi, îşi căutau spaţiul,
spaţiul lor, măcar să domine spaţiul, dacă timpul îi ţinea
înlănţuiţi într-un joc perdant, de necâştigat.
De ce ei ar fi fost o excepţie?
- Şi tu zici că te ocupai cu cartografierea Universului?
- Mai precis a zonelor care conţineau materie întunecată.
- Şi-ai găsit?
Am râs:
- Nu suficientă.
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- Ce ghinion! Bănuiesc că te plătea destul de bine să te
joci cu telescopul... cu un rânjet ironic, Tilcotil mă măsura
prin pumnii strânşi ca un ochean.
- Tu vorbeşti, îmi ieşii eu din fire, tu care nu ştii să faci
diferenţa între un sistem solar şi un sistem stelar?
Tilcotil căscă ochii:
- E vreo diferenţă?!
Îmi păru rău că îmi arogasem o poziţie de superioritate.
Am dat să-mi cer scuze, dar am sărit, văzând că Brokoff
avea ochii umezi:
- Şi-atunci? Unde e materia asta întunecată?
Mi-am scărpinat bărbia.
- Cred că răspunsul e undeva la zece - cincispreze
gigaparseci, dincolo de fâşiile şi galaxiile zdrenţuite pe care
le observăm sau le vom putea observa vreodată, unde acum
sunt reprezentate punctul iniţial şi hiperinflaţia. Cum există
găuri negre supermasive cât miliarde de sori în centrul
galaxiilor, de ce n-ar exista şi o formaţiune colosală de
materie întunecată sau un halou gigant de energie neagră
acolo, în miezul universului?
- Cum spunea Borges, nu există lucruri simple în
univers!
- Ce-o tot frigi, frate, cu citate? sări nervos Fabricius.
Mare rahat ce-a spus şi ăla!... Însuseşte-ţi tu vorbele alea
simple!
- Însuşeşte-ţi, îl corectă Falkenhurst.
- Rahat! Spune simplu ce ai de spus! se întoarse spre
mine. Ar fi posibil ce spui?
- Nu numai c-ar fi posibil, dar aşa universul ar sfârşi
printr-o Mare implozie şi-ar avea şansa să pornească din
nou!
Nu minţeam, numai că nu credeam în ce spun.
Nu aveam talentul unui Gabriele Veneziano, al unui
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Martin Rees sau al unui Paul Davies ca să explic pe înţelesul
oricui scenariul Pre-Big Bang din teoria corzilor. Cum să leg
pe înţelesul oricui posibila absenţă a punctului infinitezimal
de dilaton şi cele 11 extra-dimensiunii ale spaţiului, de
respingerea gravitaţională generată de energia potenţială
stocată-n inflanton?
- Viitoarele măsurători ale radiaţiei de fond, ceva mai
precise, vor arăta dacă densitatea undelor gravitaţionale
este mai mare – undele gravitaţionale de o anume mărime
lasă o semnătură distinctă în polarizarea fundalului de
microunde -, implicit dacă sunt valabile modelele PreBig Bang, ekpirotice... cele care postulează existenţa unui
univers fără vârstă.
M-am uitat la feţele lor, probabil mă asemănau cu un
jenant clown trist. Clar, vorbeam în gol.
- Într-un preunivers, să-i zic, aproape vid, materia s-a
adunat în miliarde şi miliarde de ani, devenind hiperdensă,
formând găuri negre uriaşe.
Îi prinsesem!
- Când materia atinge densitatea maximă posibilă, gaura
neagră explodează. Găuri negre gigant – Big Bang-uri.
- Adică un fel de supă de Big Bang-uri.
Am dat din cap.
- Ei, se însenină Ducray, aşa mai vii de-acasă!
- Ekpirosis... îmi imaginez o inimă bătând...
Dacă Murambadze nu mai stătea încruntat, era de bine.
- Universul creează clipă de clipă, moare clipă de clipă,
creează clipă de clipă, moare clipă de clipă.
- Cu alte cuvinte, de-o eternitate, universul încearcă să
moară sau universul e visul eternităţii de-a muri.
- Prostii! Creează – moare, creează – moare, clipă
de clipă, suflă – răsuflă, suflă – răsuflă... cu pase uşoare,
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aidoma unui dirijor genial, prindea şi dădea drumul cu
deosebită graţie unui nevăzut eter exemplificativ. Universul
are un ritm, un puls, Universul trăieşte, e viu. Sensul e viaţa
însăşi, căci trăim în mijlocul nenumăratelor miresme, culori
şi sunete puse la bătaie de conservarea atâtor milioane de
alte vieţuitoare, care se nasc şi mor, se nasc şi mor...
Mulţi dintre ei îl priveau fascinaţi, aproape că simţeam şi
eu bătăile inimii Universului. Cu toţii, la rându-le, o bătaie
efemeră, însă necesară unui cosmos viu, care încorpora
sensul.
Se bucurau ca nişte copii de această variantă „convenabilă”
- nu înţelesesem niciodată refuzul oamenilor de a accepta
că universul poate „trăi” doar 10117 ani. Un univers atât
de omogen şi de izotropic ca al nostru gira modelul
standard, clasicul Big Bang, greu de crezut că două brane
multidimensionale, aflate într-un paralelism perfect (!), s-ar
fi ciocnit şi tot se vor ciocni ciclic convertindu-şi energia
cinetică în materie şi radiaţie uniform distribuite, din nou
şi din nou, într-o succesiune neîntreruptă. I-am lăsat însă
legănaţi de inutila speranţă într-un cosmos etern.
- Şi unde e Dumnezeu aici?
- De la Laplace încoace, cei mai mulţi astronomi şi astrofizicieni spun că nu au nevoie de această ipoteză. Simţi
nevoia lui?
- Da! ţipă Falkenhurst. Se vedea clar că în lipsa unui
răspuns liniştitor îşi va pierde cumpătul.
Fabricius simţi acest lucru.
- Înseamnă că e şi el undeva. În univers, în tine...
- Băi, aproape că ne sperie pe toţi Khaziel, n-o să credeţi,
am o poezie pe chestia asta!
Nici Hallac, nici Tilcotil, care-l ameninţă că-l aruncă pe
geam, nu reuşiră să-l facă să renunţe la intenţia sa de a le
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împărtăşi ce nu voiau.
- Dar lăsaţi-l! i-am rugat eu, dornic să scap de
stânjenitoarea atenţie ce mi se arăta.
- Vedeţi, vedeţi! îmi mulţumi din priviri şi-ncepu
repede:
oamenii l-au alungat pe Dumnezeu
considerându-l nevolnic, neatent ori uituc
şi fiecare a devenit Dumnezeu.
acum,
Dumnezeul tău se-ntâlneşte cu Dumnezeul
meu
şi se privesc miraţi
tu nu eşti Dumnezeu!
tu nu eşti Dumnezeu!
şi nu mai suntem Dumnezei
şi nu mai suntem oameni.
- Mda, Nietzsche la pliculeţ! îi etichetă imediat Hallac
mica scriere.
- Nietzsche murea de ciudă că n-a scos el butada lui
Marie-Henry Beyle, singura scuză a lui Dumnezeu este că
nu există, nu scăpă ocazia Falkenhurst să mai scoată un citat.
Şi el şi Tilcotil şi Ducray aveau o memorie extraordinară.
- Ba mai degrabă vine dinspre Rilke. El spunea parcă de
cele trei generaţii ce se succed neîntrerupt. Primii sunt cei
care şi-au biruit parte din neputinţă făurind zeii, urmează
cei ce se substituie zeilor şi, în cele din urmă, cei care-i
ucid.
- Da, numai că vezi tu, uzurparea poziţiei privilegiate
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îi ridică pe mocofani din colb, îi scoate din balega
primordială.
- Mult prea pretenţios! amendă fără întârziere Fabricius
limbajul sforăitor al lui Hallac.
- Oameni buni, reveni Falkenhurst indignat, eu nu văd
niciun Dumnezeu în cosmosul ăsta al vostru!
- Poate-l vezi în cosmosul biblic, ăla care are doar vreo
şapte mii şi ceva de ani.
- O fi o a cincea forţă, zâmbi liniştit Murambadze. De
natură spirituală.
- Poate că e iubirea, e viaţa însăşi!
- Viaţa? făcu neîncrezător Noël.
- Atunci rămâi la iubire, la sex! şi Tilcotil reîncepu cu
gesturile obscene.
- Viaţa aşa, în general, nu a noastră în particular!
- Dar ce, vieţile noastre nu au valoare însutit mai mare
decât a unui câine, spre exemplu?
- Un budist nici n-ar catadicsi să te scuipe-ntre ochi!
Literaţii mei se-ncinseseră din nou. Am zâmbit
mulţumit.
- Viaţa nu-i un film hollywoodian de duzină în care să
zâmbeşti ca un idiot sărind căsuţele şotronului până-n
cercul final, tăiat în simbolul vidului.
- Nu, e o porcărie experimentalistă!
- Ba eu cred că viaţa omului e tocmai cea care face
diferenţa!
- Alo! Vorbeşti cumva de animale care au ridicat
disimularea la rang de artă? Să te prefaci că mori, să joci
moartea lui Hamlet şi să semnezi statul de plată. Penibil!
- Bun, că tu nu joci moartea cuiva, dar o inventezi pentru
cititor, nu-i acelaşi lucru?
- Nu, nu-i acelaşi!
- Explică-mi dacă nu-i acelaşi! îl conjură Ducray.
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- Vechea poveste a poetului care n-are ce căuta în cetate.
Dacă pastişarea realităţii, ficţiunea, dramele închipuite ori
hohotul de râs măsluit îşi au rostul în cetate. Hallac dădu
din mână dezamăgit.
- Nu ştiu ce credeţi voi, dar eu zic că omul e un colos!
Falkenhurst părea că vrea mai mult să se convingă pe
sine, continuă:
- Numai prin om existenţa se redefineşte permanent. E
singura fiinţă care are capacitatea de a idealiza.
- Şi putinţa de a se autodistruge...
Khaziel rămăsese cuplat la poemul lui:
- Oamenii sunt stăpânii timpului, sunt zeii...
Am zâmbit, mai degrabă nişte mici glume pe-un bob de
colb, decât rafinate şi romantice îngemănări din reziduuri
de supernove, de gigante roşii. Nişte gângănii atipice şi
individualiste, prinse-n huma unei planete mărunte dintrun sistem solar insignifiant de la periferia unei galaxii
oarecare, una printre atâtea alte miliarde...
- Umilitatea pe care mi-o doresc este cea în care nu-ţi
pierzi demnitatea, e cea care se dobândeşte prin intermediul
cunoaşterii neîngrădite, de o astfel de umilitate demnă
dai dovadă dacă-ţi ştii locul – neînsemnat – în Univers.
Umilinţa de tip religios e... umilitoare, cerşetori cu ochii în
lacrimi la picioarele unui uriaş de lut.
Falkenhurst spumega.
- Cine spunea că religia e o nebunie colectivă? mai puse
puţină sare pe rană Fabricius. Un anarhist rus, cum îl
chema?
Se uită la Sahil, dar Tilcotil fu cel care-i răspunse
imediat:
- Bakunin. Complet, Mihail Alexandrovici Bakunin, să
aibă material şi Ducray, să-l combine cu Kropotkin şi să-i
iasă Bakrop sau Piotr Kropka, Saşa Kurkin... şi continuă să
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răstoarne nume ruseşti în neştire.
Poate că ipoteza existenţei lui Dumnezeu, a Marelui
Scamator, cum îi spunea Murambadze, şi-ar fi avut locul
în schelăria imensă a Universului, în miliardele sale de ani,
însă în scurtele şi neînsemnatele noastre vieţi, nicicum! O
a cincea forţă, de natură spirituală, cum spunea Sahil, dar
în niciun caz o cârjă pentru nevolnicii care, nereuşind să
ajungă la stele, şi le promiteau cu aroganţă pentru o viaţă
viitoare.
M-am uitat la şuvoaiele care ţâşneau din burlane şi
umpleau şanţurile. Dacă o ţinea tot aşa, Styxul avea să-şi
iasă din matcă.
Şuvoaie învolburate.
Percepeam întregul şuvoi, nu fărâmele Plank din care
era alcătuit. Poate că dualitatea corpuscul-undă se aplica
şi timpului, prezentul fiind ba un punct, ba parte dintr-un
şuvoi de neoprit!
M-am pierdut în apa care se rostogolea furioasă spre
Styx.
- Hai să vă citesc şi eu! l-am auzit ca prin vis pe Sahil.
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VIII
„Que maudit soit le jour où j’eus la phantaisie
D’être valet-de-pied de la philosophie!”
Jean-François REGNARD, Démocrite I,1

Să te îndoieşti de realitate, de existenţa ei, iată un început
prost pentru gândirea de tip filosofic. Din experienţă ştiu
că eu, cel care gândeşte acum, lumina, foaia pe care scriu,
toate acestea sunt mai presus de orice îndoială şi mai ştiu
că cei care se îndoiesc, chiar şi metodic, de eul raţional, de
realitate, urmează o cale greşită. Chiar dacă închid ochii,
mâna tot simte hârtia, la o adică şi cugetarea pot să o
«pipăi» oricând, formulând o propoziţie simplă.
N-am intervenit eu, care-aş fi vrut să spun că potrivit
teoriei universului-hologramă şi a câmpurilor cuanatice
alternative, percepţia noastră că lumea este tridimensională,
ar putea fi o iluzie de proporţii, în schimb a intervenit
Lörincz:
- Pipăi-o, pipăi-o, s-auzi cum geme şi se screme!
Murambadze dădu să închidă caietul, dar la protestele
celorlalţi, care-l ţistuiră pe neobositul Tilcotil, continuă:
- Orice filosof orgolios îşi doreşte ca demersul său să
fie obiectiv, mulţi se aventurează chiar în a demonstra
obiectivitatea demersului filosofic însuşi, care să implice
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astfel obiectivitatea demersului filosofic particular... o
altă cale a orgoliilor. Obiectivitatea pură, ştie oricine
însă, nu poate fi atinsă, consubstanţialitatea subiect –
obiect a propriilor noastre conştiinţe fiind cea care ne dă
certitudinea existenţei. Ba nu, hai că citesc din altă parte...
şi Sahil, mirosind că ne pierde atenţia, căută altceva.
- Uitaţi! îşi drese vocea niţel. Dintotdeauna raţiunea şi-a
dorit ca limitele sale să fie apărate de citadele inexpugnabile,
pe care ea însăşi niciodată n-a fost în stare să le ridice.
Mercenarii ei, speculaţiile, au început să clădească în fugă
pe terenul nesigur din margine construcţii fără proiect şi
fără destinaţie, acest lucru în baza deciziei imperative:
«Acelea trebuie să fie acolo!».
O cauză pierdută însă, acolo raţiunea îşi vede periclitată
permanent suveranitatea, în loc de ceea ce a dorit ca să-i
încununeze măreţia, sunt doar ruine alternând cu schele
părăsite şi construcţii absurde aflate într-un echilibru
instabil.
De ce se înghesuie mulţi în acele locuri încercându-şi
şansa în explicitarea Fiinţei ori a lui Dumnezeu, e de înţeles,
într-acolo au fost expediate unele dintre cele mai de preţ
resurse ale gândirii raţionale. Poţi găsi aur în ruine ori în
ultimele odăi construite, cu riscul, bineînţeles, ca oricând
să-ţi pice o bârnă în cap, să fii prins între dărâmături ori
să te rostogoleşti în abis, printre stâlpi şi grinzi.
- De ce aur şi nu oţel? Oţelul e un metal mult mai util
şi mai rezistent decât aurul făţarnic. Zi-i Tori, bărdace,
boiandrugi şi dă-o la topit!
- Tilcotil, mă scuzi că mă repet, eşti prost! E-o figură de
stil, se referă la resursele rare.
Lörincz zâmbi. Era clar că ştiuse la ce făcuse referire
Murambadze în text.
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- Tocmai pentru că nu ne cunoştem limitele gândirii,
nu putem să ne definim, nu putem defini fiinţarea, implicit
fiinţa, interveni Hallac.
- Nu neapărat, din cauza suportului bio-psihic gândirea
e influenţată de somatic, de tarele corpului, instincte etc.
şi nu poate ajunge la obiectivitate. Îmi chiorărie maţele,
gândesc într-un fel, am în tabieturi icre negre, gândesc
altfel.
- Sau deloc!
- Ca Tilcotil! Doar ce-a recunoscut.
- Măi, Murambadze, îl apelă c-un ton sfătos Fabricius,
dar după tine, aşa, ce-i filosofia, gândirea?
- Filosofia este gândirea realităţii de către conştiinţa
situată în prezentul extins, conştiinţa referenţială, replică
prompt Sahil, parcă citind dintr-un manual.
- Nu, măi! pufni nemulţumit Fabricius, nu chestii d-astea
contrase, jocuri de doi bani, eu îţi dau două cuvinte şi tu le
legi în jargon...
- Atunci, poftim paradoxul: filosofia adevărată este
legată indisolubil de ştiinţă prin geneză, mijloace şi scop, în
acelaşi timp însă, filosofia e o artă, o artă care îşi redefineşte
permanent obiectul în funcţie de momentul istoric...
- Cum spunea Taurul, filosofia este timpul său prins în
gânduri.
Sahil încuviinţă din cap:
- ...şi de viziunea ştiinţifică. Cele două elemente neputând
fi echilibrate, centrul de greutate al filosofiei urmează
specificul fiecărui gânditor. Că se duc spre filosofiile politice,
spre ontologie sau cine ştie ce alte aiureli, de la metafizică
primitivă, teocentristă, la analiza logică a limbajului.
Fabricius pufni şi mai nemulţumit:
- Te văd om serios, nu mă lua cu căcaturi de-astea
didactice! Ori nu mă-nţelegi, ori nu vrei să mă-nţelegi,
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zi clar, cu ce te ocupi, mai precis cu ce te ocupai, na, ce
înseamnă a filosofa.
- Păi, ă... porni mai greu Murambadze, cred că a filosofa
înseamnă a răspunde la întrebări pe care nimeni nu ţi le-a
pus... a răspunde la întrebări pe care oamenii, de regulă,
nu şi le pun... Cine doreşte întrebări sau, şi mai bine,
răspunsuri incomode despre viaţă, existenţă, timp, valori
şi alte bâzdâgănii? Nu înseamnă nimic altceva decât a
gândi pentru om în speranţa că acesta se va opri vreodată
şi va asculta, Sahil accentuă ultimul cuvânt, cu ciudă parcă.
Ori filosofarea este actul suprem al libertăţii, ori fiinţa îi
„sileşte” pe gânditori să o dezvăluie prin acest exerciţiu.
- De sute de ani sarcinile filosofiei au fost respingerea
oricărui tip de idolatrie şi fondarea pe noi baze a unei etici
viabile.
- Ei, asta-i aşa, din avion! dădu din mână Sahil, dispreţuitor.
- Şi n-a reuşit nici una, nici cealaltă.
- Bă, intră în cărţi şi Ducray, eu când am încercat să citesc
Sein und Zeit, n-am înţeles nimic, dar am simţit că omul
ăsta s-a aflat acolo, unde zice Murambadze, în preajma
limitelor raţiunii.
- Eu unul nu am înţeles de ce atât de des se aminteşte
„eşecul” proiectului din Sein und Zeit şi de ce tot atât de
des este lăudat Tractatus...-ul, scriere plină de contradicţii,
scară nesprijinită pe nimic a unui spirit egocentric ce a crezut
că a găsit prin sine punctul cerut ironic de Arhimede.
Se vedea clar că Hallac era pe subiect şi ne privea cu
superioritate; continuă:
- Nici nu vreau să-mi închipui ce s-ar fi întâmplat cu
Heidegger dac-ar fi afirmat imediat după război, el şi nu
Wittgenstein, că nu le poţi purta în mod raţional mânie,
nici lui Hitler, nici lui Dumnezeu.
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- Ce-i cu Hitler şi Dumnezeu? se ridică în capul oaselor
Brokoff.
- Zice că ţi-au găsit tratamentu’, tataie!
I-am arătat pumnul lui Tilcotil şi acesta se încruntă. O
singură dată îmi spusese „Ucigaşule!” şi îi trântisem un
pumn în plină figură. Chit că plesnitorile îmi înfipseseră
atunci vreo şase ace de-am stat aproape o oră paralizat de
durere, o vânătaie la ochiul drept indicase timp de aproape
trei săptămâni că Lörincz nu discerne clar limitele umorului
de calitate.
Chiar îmi era milă de Brokoff. Cu siguranţă nu îndrăznise
să-l ia în băşcălie unul atunci când îi solicitaseră să
semneze scrisoarea împotriva regimului dictatorial impus
de Conducător, scrisoare din cauza căreia se şi afla aici, mai
mult ca sigur pentru tot restul zilelor sale. De mult nu mai
scria nici afară, ultima carte am înţeles că o publicase cu
mai bine de zece ani în urmă, înainte de reapariţia cenzurii,
iar aici nu scrisese un rând. Icnind şi târşâidu-şi picioarele,
abia se ţinea după noi când mergeam la masă, cobora cu greu
treptele la baie, gemând, iar cea mai mare parte a timpului
şi-o petrecea în pat, întins pe spate, ca durerile herniei
de disc netratate să-i pară mai suportabile. Cu un zâmbet
extrem de politicos şi cu o eleganţă desăvârşită refuza orice
mână întinsă drept sprijin, impresionantă fiind nu atât
această fină respingere, cât rezerva uriaşă de optimism
ce rămăsese ghemuită în trupu-i firav, capacitatea de-a
mai găsi lucrul bun în marea de rele. Mai ieri îi temperase
pornirile sinucigaşe ale lui Khaziel, înnebunit că nu scrie
odată poemele salvatoare, „Stai, măi, liniştit! Măcar aici, în
Tehnopolis, ne citeşte cineva... Ce te-aştepţi să mai găseşti
afară? Libertate? Glorie? N-ai să găseşti de niciunele!”.
În viaţă îl ţinea o dorinţă, de fapt un proiect care friza
imposibilul, un roman epocal despre tranzitarea a două
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regimuri, un plan irealizabil, ce nu mai avea acoperire în
forţele sale creatoare stinse de ceva vreme. „Măi, Graţian,
Dumnezeu să-mi dea sănătate şi să mă lase în pace dobitocii
ăştia, să vezi ce roman o să scriu!”, ultima iluzie într-un
final ce se anunţa deosebit de trist.
- Hai că intrăm în alte chestii pe care puţini le stăpânesc.
Niciunul din celula asta nu l-a studiat cu adevărat pe
Heidegger, darămite să-l mai fi şi înţeles... îl sili Murambadze
pe Hallac să treacă pe banca de rezerve; era clar că ar fi
şters pe jos cu el oricând sancţionându-i părerile, până la
urmă, amatoriceşti. Ce nu mi-a plăcut mie trăncăneala cu
pretenţii de filosofie...
- Ia uite, mă, la el! primi Hallac un ajutor nesperat de
la Fabricius. Domnu’ Fi-lo-sof crede că doar el se poate
pronunţa în chestiuni filosofice.
- Am zis de Heidegger şi Wittgenstein, tratatele lor de
filosofie sunt pentru iniţiaţi, toate discuţiile pe marginea
gândirii lor sunt în proporţie de nouăzeci şi nouă la sută
divagaţii deplasate sau cancanuri dezagreabile.
Murambadze îl privi rece pe Fabricius:
- E de datoria mea, ca profesionist, să semnalez acest
lucru!
- Iar de datoria mea e să-ţi semnalez că nu eşti la
catedră, ci într-o celulă, cu tovarăşii tăi, nu cu puţoii tăi
de doctoranzi care latră vesel şi se gudură când te zăresc.
Şi ştii foarte bine că nu toată lumea se prosternează în faţa
preamăritului tău Heidegger, în multe centre universitare
din lume e considerat, pe bună dreptate, cred, secundar,
inactual.
- Murambadze, suntem şi noi profesionişti, chiar dacă
în alte domenii. Graţian e astronom, Hallac şi Fabricius
sunt critici, Streitkolben e un eseist renumit, Brokoff e unul
dintre cei mai tari esteticieni şi istorici ai artei în viaţă...
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- Dar nu v-am cerut nimic altceva decât să vă limitaţi,
în cazul de faţă, la ceea ce cunoaşteţi în mod real, nimic
nu poate fi mai ridicol decât o persoană care încearcă să-i
interpreteze pe greii filosofiei sistematice necunoscându-i.
- Ce zăbrăzaru’ meu, mă, ne faci semidocţi?
- În niciun caz, dar e un act de înţelepciune să te
mărgineşti la sfera ta de activitate.
- Înţelepciunea-i rece când aduce conştiinţa în
autenticitate, în adevăr; caldă-i atunci când educă.
- Tataie parcă joacă fazan, sesiză Lörincz cum Brokoff,
stârnit de câte un cuvânt, formula câte-un aforism.
Capacitatea de a te autodefini este axul central al conştiinţei.
Hm, ce zici de asta? Te-am închis?
- Dacă ne-am mărgini doar la ce ştim, majoritatea
deţinuţilor n-ar avea nicio şansă să fie eliberaţi.
- Forţezi puţin nota, îi răspunse Sahil, toţi ştiu să scrie.
- Dar nu şi să creeze opere. I-ai cere unuia care ştie doar
să numere, să rezolve marea teoremă a lui Fermat?
- Ce-i ăla zăbrăzar? nu-şi putu înfrâna Brokoff
curiozitatea.
Tilcotil făcu un semn spre prohab.
- The browser-ul meu, Google-ul meu de căutat gagici,
tataie! Nu-i mai zic pe nume că iar sar pe mine chitrele
astea pudibonde.
- Cât despre romanticele tale citadele inexpugnabile
situate-n marginea raţionalului, gândul se îndreaptă
spre infinit şi eternitate sau tu-l scoţi dincolo de limitele
cunoaşterii, printre fantasme, nerozii şi iluminări bolnave
numai ca să-l proclami înalt, pătrunzător şi să-ţi arogi o
poziţie privilegiată?
Nu ştiu dacă-l văzusem pe Lörincz serios de câteva ori.
Nici acum nu prea eram sigur c-ar fi, din clipă în clipă
aşteptam să izbucnească în râsu-i maliţios, neiertător.
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- Aristocraţia spiritului my ass! Turnuri de fildeş şi
citadele de aur! Doar un organism bolnav se opreşte-n
loc pentru a medita asupra existenţei lui Dumnezeu sau a
propriei existenţe, natural e să trăieşti şi să creezi fără să-ţi
pui întrebări. Ce-ar fi ca boul să se pună-n cur şi să înceapă
să se gândească la Taurul Suprem, la vacile de care n-are
parte sau la mârlanii care-l mână să care ce ei nu-s în stare?
- Păi, care-ar mai fi diferenţa dintre noi şi animale?
- Uită-te la Ticotil! Niciuna.
Nesperat, Lörincz sări peste vorbele lui Ducray şi-i
răspunse lui Murambadze:
- Diferenţa e una minimală, de ordin calitativ. Suntem
mai apropiaţi de boi decât de agrişe sau scoruşe. Singurul
rost pe care-l mai poate avea pălăvrăgeala filosofică
este acela de a se întoarce la înţelepciunea originară, la
Aperantes, Thalataios, Xapolon şi Aramanus, Pilunt,
Ostrakon, Mechchidan... doar aşa îi mai poate ajuta, îi mai
poate re-umaniza pe oamenii artificiali, surogat, ajunşi
simple agregate ale societăţii de consum.
Ducray pufni:
- Oameni artificiali, agregate... Hai că eşti mai nostim
când te-ocupi de boi, catâri şi capre!
- Ori eşti idiot, ori nu vezi că trăim vremuri în care are
loc o amorfizare, o nivelare a conştiinţelor, se întoarse spre
Sahil. În plus, trebuie să recunoşti că eşti şi puţin masochist
de-ţi pui întrebări la care nu există răspuns!
- Lasă-mă pe mine, mă descurc eu cumva!... Problema
e cu tine, până la urmă tu crezi în om sau, mă rog, te
interesează soarta lui, nu-i aşa?
- Da, de o mie de ori da! Iar dacă credinţa în om este
o nebunie, atunci e cea mai frumoasă nebunie căreia
merita să-i cad pradă! Nu trebuie să umblu de nebun după
Unu, Dumnezeu, Substanţă sau cine ştie ce imposibilă
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materializare a altor concepte fantasmagorice. Doar
multiplul, efemerul, ceea ce e supus unei degradări continue,
ceea ce percep eu, ceea ce reprezint eu sau umanitatea
prezintă un real interes pentru mine, restul sunt inepţii...
Murambadze îl privea uluit.
- Şi dacă tot vorbim sérieusement, zilele trecute mi-ai
dat de înţeles că mă paşte ratarea. Murambadze, ratarea
apare atunci când ambiţia nu acoperă nici pe sfert umbra
potenţialului. şi poate că nici n-ar trebui s-o numeşti ratare,
mai ales dacă persoana în cauză alege cu bună ştiinţă o
viaţă liniştită şi tihnită, o viaţă cu bucurii simple şi trăiri
frumoase, în detrimentul laurilor şi laudelor cine ştie cărei
tagme curvăsărite. Aşa cum e a ta, de exemplu.
Brokoff, trezit se pare de vehemenţa lui Lörincz începu
să debiteze în legea lui:
- Degeaba zburzi peste câmpii, urci dealuri şi munţi,
străbaţi stepa sau deşertul făr’ de prieteni, urmându-ţi
culoarul sau întretăindu-le pe-ale celorlalţi, nu există drum
drept, rectitudine pe o planetă rotundă. N-ai cum să găseşti,
să urmezi „calea dreaptă” pe o planetă rotundă.
- M-ai spart, moştină! îl apostrofă Albert, nervos că-şi
văzuse elanul oprit. Ei, ce legătură poate să aibă asta cu ce
spuneam eu?!
- Tu vorbeai de-o fundătură ca de-un drum drept, eu
spun că nu există aşa ceva.
- Brava, Brokoff! îi făcu Falkenhurst galerie.
- Nu e vorba de niciun drum, e vorba de libertatea de a
alege, se răsti Lörincz.
- Aha, eşti liber să te sinucizi, nu-l lăsă Falkenhurst să
scape.
- Tu eşti liber, uranistule, să te castrezi, şi-aşa le ţii
degeaba...
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- Bă sfrijitule, aşa zice Camus, nu eu!
- Camus pe naiba! interveni scârbit Sahil. Sartre e cu
libertatea de a alege, lui Camus i-a apărut puţin cam tulbure
libertatea, confunda o extremă de natură praxiologică cu
tematica gândirii de tip filosofic.
Mi-am dat seama că ce urma, avea să mă depăşească,
mai mult ca sigur aveau să se-ntreacă în şarje pline de
aiureli filosofice. Ploaia se mai liniştise, aşa că m-am gândit
c-ar fi bine să dau o fugă până-n P la Groothart şi ceilalţi.
Am trecut cu mâna peste pereţii holului şi peste
balustrada scării. Realitatea era, într-adevăr, mai presus de
orice îndoială? Îmi părea rău că nu-i spusesem lui Sahil de
teoria realităţii virtuale, după care particulele elementare
sunt asemenea unor pixeli, iar noi trăim într-o hologramă
gigantică. Poate altă dată...
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IX
„L’arte non è mai finita, solo abbandonata.”
Leonardo DA VINCI

Când am intrat, mi-am ferit piciorul să nu calc în
mormanul de noroi din dreptul uşii. Iniţial m-am gândit
că-i o infiltraţie din cauza urgiei de-afară, apoi mi-a atras
atenţia peretele mânjit. Un arc de cerc negru-verzui dădea
să încadreze un ochi monstruos.
- Angel, mă puse în temă Robert. De data asta a încercat
să deseneze cu pământ ud şi iarbă aduse din curtea
închisorii.
Am păşit peste materia adusă din curte, crabii, roboţiigunoieri, treceau o singură dată pe zi, dimineaţa, atunci
când eram la „masă”.
Angel Zweifel era întins pe spate, spasmele din ce în ce în
ce mai rare arătând că efectul plesnitorilor era pe terminate.
Trecu peste mine cu o privire sticloasă şi, cutremurat, am
întors capul. Senzaţia de paralizie dureroasă era oribilă,
în câteva rânduri o simţisem şi îmi dorisem, eu, creier
surescitat, scurcircuitat, să renunţ la corpul torturat,
gemând până-n ultima fibră de durere.
- Cum de-a reuşit să smulgă atâta iarbă? La un singur
smoc, plesnitorile din gard ar fi trebuit să-l lase lat o
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jumătate de zi.
- Probabil din cauza vremii...
- Mda...
Explicaţia lui Robert stătea în picioare. Existaseră
câteva reprize lungi de ploaie torenţială, pe camere nu s-ar
fi desluşit clar ce face un deţinut la douăzeci – treizeci de
metri.
Dimineaţă un crab cu furtun cu apă sub presiune avea
să-i şteargă neterminata pictura murală.
Din nou şi din nou, arta avea să-i dispară, efortul
sisific fiindu-i redus la zero - pentru a câta oară - de crabii
necuvântători. Dacă Robert renunţase demult la dorinţa de
a se exprima plastic, Zweifel, pictor de meserie şi el, nu lăsase
să treacă o zi fără să încerce acest lucru. Ba aducea floricele,
pietricele, ba câte-un pumn – doi de ţărână roşiatică pe
care îi presăra pe podea în spirale bizare, ba încercase să
facă un şir de movile din frunze (Land Art) lângă Styx şi-l
lipiseră plesnitorile pentru două zile la pământ, ba, întrun performance patetic, zile în şir îşi muşcase buzele şi
scuipase cu sânge pe tavan… „Simt că înnebunesc, Graţian!
Mi-aş dori să pot rupe caietul ăsta şi să umplu Tehnopolisul
cu schiţele mele.”, fireşte, nu reuşise, ca nimeni de altfel, să
deseneze cu stilusul pe pereţi, stilusul, sculă nenorocită, nu
lasă urme decât pe caietul din plastic special. „Mi-aş dori să
colorez pereţii ăştia!”. Avea oroare de nonculori, de pereţii
albi şi de păturile şi salopetele noastre gri, de mobilierul şi
roboţii negri, de indicatoarele mari şi mici care trâmbiţau
în alb şi negru: SPAŢIU SOLICITĂRI ELIBERARE
CONDIŢIONATĂ în nişa de la Citadelă, PUNEŢI PALMA
AICI la identificatorul de vase capilare, INTRODUCEŢI
TAVA în automatele din sala de mese etc. Unii spuneau c-au
prins şi alte semne, DEGAJAŢI! sau URCAŢI BOLNAVUL PE
PLATFORMĂ! înscris pe „infirmieri”, asta pe când se acorda
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în tehnopolisuri şi asistenţă medicală. Robert, de cinci ani
aici, spunea c-a prins aceşti roboţi-infirmieri transformaţi
în „dricuri” sau „caracatiţe”, cărucioare automate cu braţe
robotizate care ridicau corpurile decedaţilor. Apoi, cine ştie
ce mai făcuseră prefăcuţii ajunşi în Citadelă că îi scoseseră
din circuit şi pe ăştia. Odată dricurile dispărute, deţinuţii
fuseseră nevoiţi să găsească o soluţie pentru a scăpa de
hoituri. Îi aruncau în centura toxică, în Styx. Asistasem la o
astfel de ceremonie şi vomasem două zile.
I-am strâns mâna şi i-am salutat şi pe ceilalţi.
- Sănătos, voinic?
- Cât se poate. Mă mai supără măselele, dar n-am ce
face...
- Îmi pare rău!
Văzusem deţinuţi care se dădeau cu capul de pereţi de
durere.
- Tu?
Deşi muream de nerăbdare să-i spun c-am predat caietul
la Citadelă, am amânat şi i-am răspuns scurt:
- Bine!
- Îl ştii pe de Rullano, tipul ăla blond, simpatic care mai
trecea pe-aici, cel de la 317...
Am dat din cap.
- Cel care şi-ar dori să facă light painting?
- Da da, el! S-a dus la vale... Ieri i s-a destăinuit lui
Kerkovidan c-a pozat pentru peisaj în Mona Lisa lui
Leonardo. Vrea să fie îngropat cu-o navă ca Raedwald sau
c-o armată de teracotă ca măreţul Qin Shi Huang.
- Sigur nu-s invenţii de-ale lui Malos?
- Malos, ia vino încoace!
Din cealaltă parte a camerei Malos ne făcu semn să
aşteptăm puţin. Se uita în caietul lui Penson.
- Ce-i asta?
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- Natură moartă cu alivenci, mâţişori sfinţiţi şi friganele
cantemireşti.
L-am văzut pe Malos cum se dă doi paşi mai în spate:
- Hm, ar mai merge o farfurie de falafuya cu tahina şi
ridichi clonate, o tăgârţă cu şprot afumat agăţată de colţul
mesei, şi-i indică locul.
- Du-te, măi, naibii!
- ...Trei batoane de marţipan şi-o antenă de cupru
ţinută-n ulei de macadamia.
Am zâmbit şi m-am gândit că s-ar fi înţeles de minune cu
Lörincz, cu Tilcotilul nostru. Puşi amândoi în aceeaşi celulă
ar fi perturbat orice act creator. Bun, mai erau şi sălile de
scris, în fiecare corp erau două-trei, cu indicaţia clară
PĂSTRAŢI LINIŞTEA! Şi nu erau vorbe în vânt, zecile de
plesnitori de-acolo percutau imediat la încălcarea normei.
Tot auzeam „câinii”, „câinii”, până m-am dumirit că la
masa din încăpere un tovarăş nou, nu-l mai zărisem acolo,
încerca să conceapă opera salvatoare:
- „Câinii îşi întindeau lenea pe asfaltul fierbinte.” Nu,
nu lenea! Sună prost. „Câinii se întindeau leneş pe asfaltul
fierbinte.”, parcă-i mai bine, nu? dădu să scrie în caiet,
dar se opri cu stilusul la un centimetru de foaia plasticată.
Câinii pur şi simplu sau câinii sătui, plictisiţi? ne întrebă
fixându-ne pentru o clipă cu o privire rătăcită.
Îşi bătu cu stilusul obrazul:
- Amorţiţi sau moleşiţi de căldură? „De vipia amiezii”,
ca nişte semnalizatoare, ochii îi sticliră, apoi se stinseră.
„Câinii zăceau parcă fără suflare pe asfaltul fiebinte.” şi
apropie în vrie stilusul de caietul deschis la prima pagină.
De astă dată se opri milimetric:
- Pe asfaltul fierbinte? De ce nu „pe pietrele calde”?
- Fără suflare nu-nseamnă „morţi”? îl întrebai eu pe
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Robert, însă acesta îmi făcu disperat semn să vorbesc mai
încetul.
- Mai bine, „pitarul clocea între pietrele albe” sau „ouăle
verzi se-ncălzeau pe pietrele calde”. „Fierbinţi”. Bleah! se
ridică cu zgomot, trântind stilusul pe masă.
M-am uitat la ploaia care şiroia pe geam şi la stilusul
care agăţat de caiet se balansa aproape de podeaua umedă
din dreptul ferestrei.
- Văd că ploaia nu-l inspiră deloc!
- Mă, Graţian, mă-nnebuneşte, nu mai pot, îmi şopti la
ureche Robert. De-o săptămână lucrează la prima frază.
Toţi i-am spus să sară peste, dar aşa a văzut el în filmele
americane că dacă scriitoru’ găseşte prima frază, restu-i păr
la ceas! Dacă n-ar fi fost plesnitorile, pân’acum era stâlcit
în bătaie. Malos, cel puţin, a spus că nu renunţă la ideea
să-i bage caietul pe gât, chiar dac-o să-l termine de durere
plesnitorile.
Se uită temător la dispozitivele de urmărire din tavan
şi-şi acoperi gura cu mâna:
- Adevăru-i că dacă n-ar fi chestiile astea, şi eu l-aş pocni,
nici nu mai putem să ne odihnim ca lumea din cauza lui. Eu
înţeleg că vrea să scape repede să se-ntoarcă la iubita lui,
da’ nici chiar aşa!...
Indiferent de motiv, cine nu voia să scape? M-am uitat
zâmbind la Groothart, avusesem suficient timp să văd că nu
curajul era punctul său forte. O minicameră video era chiar
în faţa noastră, sub ea plesnitoarea, ţeava dispozitivului de
injectare la distanţă a substanţei corective era îndreptată
spre noi. Era suficient să încerci să obturezi camera sau
să-ţi apropii mâna ca să te trezeşti cu injectabilul dureros
încleştându-ţi muşchii, fălcile şi să horăcăi de durere. Am
făcut cu mâna:
- Hei! Is There Anybody Out There?
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Înfricoşat, Groothart făcu un pas în lateral distanţânduse rapid de mine.
Le-am strâns mâna lui Malos şi Penson. De la Malos
Kerkovidan învăţasem că respectarea bătrâneţii trebuie
făcută cu discernământ; o viaţă searbădă şi stearpă, fără
rodul înţelepciunii, nu merită şi nu are de ce să fie preţuită,
iar pentru Penson aveam un respect deosebit. Putea desena
din memorie Tenochtitlán-ul lui Rivera – mi se explicase
că-i o frescă de peste cincizeci de metri pătraţi, cu vreo două
sute de personaje -, Nunta în Cana a lui Paolo Veronese –
şaizeci şi şase de metri pătraţi, o cacofonie vizuală, după
cum spunea Groothart - şi alte câteva zeci de lucrări imense
care-l pasionau. Eu îi văzusem doar o miniaturală Judecată
de Apoi după Michelangelo şi rămăsesem trăsnit.
- Ce-ai mai făcut?
Îmi arătă două naturi statice perfecte.
- Asta cu masa opulentă e-n genul lui de Heem şi asta e
pe linia Heda – Kalf. Numai că zugravul ăsta, şi arătă spre
lunganul Kerkovidan, deşi n-are nicio treabă cu natura
moartă olandeză a secolului XVII, zice că-s nişte imitaţii
servile. Sunt imitaţii, Rob?
Robert Groothart dădu negativ din cap:
- În niciun caz!
- La aia ham, îl transformă Kerkovidan pe înaintaşul
olandez în şuncă, îi mai mergea un bol cu cuşcuş à la
tunisienne cu rucola, caju şi smochine. Meléndez are nişte
smochine să le mănânci din pânză!
- Mai termină, măi, Malos, îl îndemnă noul chiriaş, ne
faci foame!
Se vedea că nu se-obişnuise cu terciul multivitaminic
maro chamois.
- Pentru ce eşti aici?
122

Citadela de fier

- Sunt complet nevinovat, nu l-am vorbit de rău pe
Conducător! Totul a fost o înscenare...
Auzind cum debutează, îmi păru rău că-l chestionasem.
Pe cei asemeni lui n-avea rost să-i asculţi. M-am uitat la
o pară Abatele Fetel, prinsă formidabil în haşururi şi am
salivat.
- Nu ştiu care dintre ei stârneşte mai multă poftă! i-am
arătat şi lui Robert.
- Î-hîm!
În colţul uneia dintre planşe îmi atrase atenţia o schiţă
făcută în fugă:

Falnica Citadelă înconjurată de corpurile destinate celor
şapte arte, de Styx şi gardul electrificat. Am mângâiat fâşia
de verdeaţă dintre Cerc şi canalul cu lichid toxic ce înconjura
Tehnopolisul. Paznicii ucigaşi, Styxul şi gardul electrificat.
De câte ori nu-mi imaginasem un salt supraomenesc peste
cei cincisprezece – douăzeci de metri care mă despărţeau
de libertate... de fapt, câţi nu şi-l imaginaseră oare?... Am
trecut degetele uşor şi peste Citadelă. Măreaţă, într-adevăr.
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Cele două turnuri de veghe ca nişte furnale...
Tonurile indignate mă treziră din visare. Băieţii se
luaseră la harţă deja.
- Şi ce-i atât de important să ştiu, bunăoară, care-i diferenţa
între o sculptură Hallsatt şi una de-a lui Giacometti, între
cubism şi cubismul orfic? Mă face asta un artist mai bun?
Crezi că dacă ştiu câte sure are Coranul sau care-i culoarea
cărţuliei lui Mao, am devenit mai bun? Ca om mă refer.
Sau dacă nu ştiu nici cine-a inventat acul, nici cine-a
răsturnat roata olarului în drum şi-a pus-o la cotigă sunt
mai rău? Dimpotrivă!
- Asta e! Nu ştim nici cine-a construit primul procesor
polinucleic, nici ce-a făcut Bessmer pentru civilizaţia
modernă. Cine-a descoperit buckminsterfulerena? Cine-i
sau ce-i Pederobba? Ne stă în fire să fim ignoranţi!
Dac-ar fi fost Lörincz, cu siguranţă l-ar fi talonat pe mai
cumintele Kerkovidan şi-ar fi plasat o întrebare de-aia de-a
lui, băgându-i pe toţi în ceaţă, „câtă apă bea un peşte pe zi”,
„din ce şi-a făcut Robinson Crusoe futacul”, „care-i capitala
Nicaraguei” – între timp aflasem, Managua -, „între ce ani a
trăit Parmenide” – la asta nici Sahil nu ştiuse să răspundă,
spre hazul lui Lörincz -, „de ce a creat Dumnezeu maimuţa”
etc.
Interveni în schimb Robert şi interveni prost, după
părerea mea:
- Ce-i pax americana şi care-s diferenţele dintre ea şi
pax romana?
- Dintre pax romana şi vax americana? Nu ştiu care-i
diferenţa, dar ştiu care-i asemănarea, amândouă sunt nişte
porcării!
- Fără intervenţiile americanilor eraţi morţi demult!
- Spune-le asta japonezilor!
Săriră şi alţii:
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- Cum să fii atât de orb încât să susţii un acord atât
de dubios, o faţadă de căcat pentru păcurizarea politicii
lumii?
- Lasă-l în pace că-i antiamericăcan convins!
- Naţie de colonişti grandomani!
- Plini de iniţiativă! O utopie!
- Utopie? Să masacrezi populaţia nativă, să cari milioane
de sclavi, asta-i utopie? Ori eşti rasist ori eşti prost!
- Hai că mai ai puţin şi mă faci alb împuţit!
- ştii ce spunea generalul Sheridan? Că singurii indieni
buni pe care i-a văzut erau cei morţi. Generalul Howard? Să
fie omorâţi bărbaţii indieni, oriunde, oricând! Ce diferenţă
crezi că este între „soluţia finală” a utopiacilor ăştia nebuni
şi „soluţia finală” nazistă?
- Adică între Superman şi Übermensch/Supraom?
Superman e unul singur!
Îmi plăceau mai mult când vorbeau de iluziile optice
ale lui Riley, lumile ciudate ale lui Blake, Yung, când
vorbeau de Spazuk şi Gordeev, de ce-au făcut Enkel Dika
sau Cintia Kovacs din Strigătul lui Munch, de roboţii
lui Despain, gagurile lui Billout, negativele lui Staelhe,
fluturii lui Vladimir Kush, rădăcinile Saroltei Bán, precum
şi caligrafiile lui Jelev, ciudăţeniile lui Michael Kutsche,
sculpturile suspendate ale lui Xia Xiaowani, de antiarta
Helenei Frankenthaler, de Balthus, Rauschenberg sau de
mai puţin norocosul Arshile Gorky, prins între suprarealişti
şi expresioniştii abstracţi.
Veneam şi-i ascultam ceasuri în şir, conversaţiile lor
despre pictură şi sculptură asemănându-se cu armoniile
muzicale care-mi lipseau enorm. Eram transportat,
fermecat de jerbele pline de pasiune când Robert critica
caricaturizările lui Cadmus din Bar Italia, când Penson
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ridica în slăvi Convalescentul lui Carolus-Duran, când
nudurile diforme ale lui Freud îi oripilau - ajunşi aici,
Kerkovidan nu contenea să vorbească cu patos despre capul
pe care l-a căutat Ingres zeci de ani pentru a întregi modelul
perfect din Izvorul -, când comparau Naşterea lui Venus
imaginată de Cabanel, Picou sau Bouguereau, se-ntorceau
la figurinele venus din paleoliticul european, lucrate-n
alabastru, diorit şi fildeş şi urcau iarăşi pe firul bazaltului,
steatitului, andesitului, marmurei, bronzului, aurului,
argintului şi sticlei până-n Art Deco şi Art Nouveau, coteau
spre Klimt şi Mucha, atingeau tragica Ofelie a lui Millais
şi iarăşi se scufundau în Valadier, Teniers şi Largillierre,
ciufulind pe drum pointilismul şi nudurile neruşinate ale
lui Boucher, oprindu-se sec în androcefalici tauri înaripaţi
Kalhu.
Mie-mi plăcea masca lui Tutankhamon şi-atât, făceam
parte din grosul diletanţilor care se uită la ea şi nu acordă
nicio importanţă capetelor de vultur şi cobră de pe nemes
simbolizând zeiţele protectoare Nekhbet şi Wadjet. Nu
ştiam că Psamatek e protejat de zeiţa Hathor, habar
n-aveam de spaţiul negativ sau cărei perioade îi aparţine
amfora cu Ajax şi Ahile jucând zaruri, cine a sculptat
Discobolul sau ce cuprinde arta elenistică. Până a-i întâlni,
pentru mine pictura se termina undeva pe la Dali, sculpura
la Brâncuşi, iar arhitectura la Gaudi. Zeiţa Justiţiei n-avea
nume, iar doric, ionic şi corintic erau simple cuvinte, lipsite
de semnificaţie.
Îmi venea să-i dau dreptate lui Sahil când acesta susţinea
că sunt fermecătoare conversaţiile în care oamenii se pricep
în mod real la subiectul abordat.
- Am depus caietul la Citadelă.
Poate că şi greşeam, dorind să ascult ce voiam, şi nu ca
ei să vorbească ce voiau.
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Se lăsă o linişte deplină, până şi novicele îşi încetase
căutarea primelor cuvinte, fascinat se pare de persoana
mea, care reuşise să umple cele nouăzeci de pagini cerute şi
să atace biletul de ieşire. El fu şi cel care sparse tăcerea:
- În cât timp ai făcut caietul?
- Cam două luni mi-a luat.
- Ooh!...
Nu-mi era clar dacă i se părea mult sau puţin.
- Şi, până la urmă ţi-ai povestit viaţa?
Am dat din cap:
- Doar ultima jumătate de an, restul nu cred că merita
să fie istorisit.
Cei mai netalentaţi dintre deţinuţi recurgeau la metoda
asta, aşa că nu mă sfiisem să procedez la fel, mai ales că
manuscrisele de genul ăsta se pare că aveau şi rata de
admitere cea mai mare...
- Ai scris ce ţi-am spus eu despre Exekias şi Euphronios?
mă chestionă Robert.
Nu-mi aduceam aminte nimic din ceea ce-mi spusese
despre ei...
- Nu.
- Bun, răsuflă uşurat Robert, era posibil să mă fi
înşelat...
- Dar despre Visenc, ăla de la 306 care face doar studii
despre torsiune şi mişcare şi-şi pune confraţii să stea
încâlciţi toată ziua, ai scris? mă întrebă şi Penson.
Nu, nu scrisesem. Nu tot ce li se părea important unora,
era important şi pentru mine.
- Dar despre Algele lui Richter?
Care alge, care Richter? Ca prin vis mi-am adus aminte
de-o pânză pe care o găsise întâmplător într-un birou de
turism din Baden şi care trebuia recuperată.
- Nu...
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- Îm, păcat! Kerkovidan era puţin dezamăgit.
Îmi părea rău şi mie, îi coborâsem în poveste sărăciţi,
luminându-le doar o faţetă - două, cele pe care le văzusem
eu, care-mi atrăseseră atenţia...
De fapt, poate că aşa era în firea lucrurilor, de multe ori
nici eu nu mă recunoscusem în povestirile altora. Eram
construit altfel şi parcă având alte intenţii, care să se
potrivească imaginii pe care-o aveau ceilalţi despre mine
sau care să reflecte incorect imaginea lor înşile.
- Despre mine ai scris?
M-am uitat la novice şi la ochii lui fierbinţi. Nu m-am
îndurat să-i spun adevărul:
- Da.
- Mult?
Chiar nu mă aşteptam la întrebarea asta, trebuia să
găsesc repede o scuză şi să plec. Am dat din cap evaziv:
- Nici prea mult, nici prea puţin.
Van Groothart zâmbi şi mă bătu pe spate.
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X
„poate că iarba ameţită de amintirea
unor vechi înecuri ne-ascultă
respiraţia ca pe un stol de peşti”
Gellu NAUM – Zimzum

Greaţa
13 august
Azi am avut o zi norocoasă, nu am intrat la doctor.
14 august
Trebuie să mă duc totuşi la doctor, văd lumea prea clar!
16 august
Oftalmologul mi-a zis: „Du-te, mă... tu eşti nebun!”.
Mâine mă duc la neurologie.
17 august
Domnul doctor Stulyev mi-a zis că s-ar putea să am
tumori pe creier. A zis să trec mâine cu primarul pe la
dumnealui.
18 august
Primarul e bolnav de rinichi. Eu am făcut o electro129
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encefalogramă şi rezultatul a ieşit bun. Nikolai Borisovici
mi-a spus: „Dom’le, fii fericit! Ai un creier curat!”. Sigur
este din cauza ochilor.
20 august
Văd lumea din ce în ce mai clar; nu mai rezist, ori mă
duc la doctor, ori mă sinucid.
21 august
Doctorul era plecat. Nu mă sinucid.
23 august
„Iar tu, bă?”, m-a întrebat oftalmomlogul. „Iar eu!”,
i-am răspuns. Acum i-am povestit de claritatea cu care
văd eu lucrurile şi m-a înţeles: „Da, e ca şi cum nu ţi s-ar
închide pleoapele...”. Va chema un specialist.
27 august
Operaţie.
30 august
Astăzi am fost la operaţie. Mi-a băgat nişte sârme în
ochi, mi-a suflat în urechi până m-a luat cu moleşeală şi
mi-a spus: „Gata, totul e în ordine! De-acum o să vezi mai
galben, dar problema principală s-a rezolvat!”.
31 august
Nu s-a rezolvat nimic. Văd într-adevăr lumea mai
galbenă, dar tot clar.
32 august
Mă mănâncă tălpile.
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34 august
1. M-am înscris la un club de paraşutism (pentru a avea
o reală imagine de ansamblu).
2. Mi-am cumpărat o pereche de ochelari fumurii în
speranţa că se va mai şterge din claritatea receptării
lumii.
35 august
Voi consulta un psihiatru.
35 august (noaptea)
Poate chiar doi.
39 august
Oleg Andreevici Şumarin, excelent doctor psihiatru,
m-a primit bine. Am discutat mult cu el şi m-a înţeles.
Părerea lui este că trebuie dat capul mai pe-o parte, dacă
îmi las capul aşa, va rămâne în conjuncţie cu Saturn şi voi
avea aceeaşi luciditate în priviri.
44 august
Mi-am dat capul mai pe-o parte. Degeaba, văd lumea din
ce în ce mai clar şi mi-e greaţă, mi-e greaţă că mai trăiesc.
47 august
I-am spus lui Oleg Andreevici de greaţa pe care continui
s-o am şi mi-a spus să mă duc la interne, va vorbi el cu
Ivan Filipici, un maestru în branşă.
52 august
Ivan Filipici mi-a luat pulsul, mi-a pipăit substomacul
şi m-a privit ironic: „Tinere, dumneata eşti îndrăgostit!...
Ori îţi satisfaci nevoile hormonale, ori mai tăiem ceva din
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stomac!”. I-am cerut timp ca să reflexez.
56 august
Caut, caut o femeie, dar nu găsesc decât imitaţii.
«Cherchez la femme!»...
2 aprilie
După zece zile de căutături am găsit! O cheamă Vera
Aroseevna, are un apartament în capitală şi e singură la
părinţi. Cred că o iubesc.
6 aprilie
Mi-e greaţă. Văd lumea şi mai clar. Închid din când în
când ochii, dar dacă-i ţin mult timp închişi, mă dor.
9 aprilie
Providenţa a făcut s-o întâlnesc pe Alla, cea mai
frumoasă femeie pe care am văzut-o vreodată.
Simt cum orbesc... şi sunt fericit...
10 aprilie
E teribilă, cântă la pian cu o mână şi face nişte akee cu
cod sărat, o minunăţie. I-am făcut şi versuri: «Iubito cu
păr de cauciuc, / Lângă tine sunt un nuc!»
11 aprilie
Mă dor şalele. Mâine se termină luna.
1 februarie
Două săptămâni a durat toată povestea. Motivul e clar,
ca artist nu mă înţelege. Văd din nou clar şi dracu’ să le
ia de femei! De-acum înainte voi frecventa doar casele de
toleranţă care îmi vor tolera prezenţa.
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3 februarie
Mi-e greaţă.
6 februarie
Mi-e şi mai greaţă.
17 februarie
Mi-am făcut operaţie de ulcer, dar acum văd şi mai
clar şi mi-e şi mai greaţă.
18 februarie
Doamna doctor Turin, Ludmila Prokofievna Turin,
m-a întrebat dacă am avut o soră când eram mic. Ca să
n-o deranjez, i-am răspuns că da. „Sigur este din cauza
picioarelor!”... Şi cât era de simplu, puteam să jur! Doctorii
sunt într-adevăr nişte oameni pricepuţi.
20 februarie
Mi-au consultat picioarele; dreptul trebuie amputat.
Ludmila Prokofievna şi cu unu’ Gladkov, un simpatic şi
deosebit de competent coleg de-al dânsei, mi-au zis: „Ori
îţi amputăm piciorul, ori te sinucizi!”.
Cred că am să-mi tai piciorul.
22 februarie
Parcă văd mai slab, dar... pare să fie doar o idee.
23 februarie
A fost o simplă autosugestie. Văd clar, mi-e greaţă şi
mă doare că sunt infirm. O asistentă îmi tot face ochi dulci,
însă am repezit-o, „Fugi de-aci, femeie!” i-am zis. Mi-e
greaţă şi de lume, şi de mine. Iau pastile pentru burtă.
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25 februarie
Cumnatul meu a vorbit cu un doctor pe care-l cunoaşte
şi acela i-a zis: „Domnu’, la Fedea numai ochii pot fi de
vină!”.
27 februarie
Am hotărât să-mi scot un ochi; sunt curios dacă şi aşa
am să văd lumea clar...
30 februarie
Nu se mai poate: şi cu un singur ochi, văd tot galben şi
clar... Cred că am să mă sinucid.
32 februarie
După-masă îl scot şi pe dreptul.
35 februarie
Deşi mi-am scos ochii, tot văd lumea.
Foarte ciudat...
36 februarie
Am să caut un refugiu în credinţe.
2 septembrie
I-am citit pe Boris şi Grişka Tuhanov, părinţii gestantismului pravoslavnic. Am citit şi revelaţiile lui Chicomolotl,
«Terra mirabilis» a lui Hastius, «Phytochronia» lui
Aurelian, «Odele» lui Pluriatus, aforismele lui Stihurgos
şi câteva din fabulele lui Hyginus, dar toate acestea m-au
lăsat rece. Mi-e foarte greaţă.
4 septembrie
Ludea şi Matolka sunt în şase, respectiv cinci luni. Au
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rămas însărcinate cu mine sau, cel puţin, aşa mi-au spus
dânsele. Chiar dacă eu doar le-am cântat la balalaikă
«Smugleanka», respectiv «Mar deandea», doamna doctor
Lidia Ulianov mi-a zis că-n condiţia mea orice poate fi
posibil... Mi-e greaţă. Sper ca greaţa să nu fie ceva ereditar.
5 septembrie
1. Mi-e prea greaţă!
2.Mă strânge pantoful.
6 septembrie
Mâine mă sinucid, mi-a explicat un prieten o metodă
foarte eficace, cu ouă.
7 septembrie
Sunt la al treizecişişaselea ou. Mi-e greaţă.
8 septembrie
Mi-e greaţă.
10 septembrie
Din vuvuzele şi pututu, din naie şi cimpoaie, buciume şi
shakuhachi îmi vine să strig: Mi-e greaţă!
.............................
CERTIFICAT DE DECES

NUME: Biatin
PRENUME: Feodor
VÂRSTA: 24 ani (aproape împliniţi)
CAUZA DECESULUI: Greaţa
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- Hm, cum e?
- E bună, Victor!
- Merge.
- Numai că Hallac mi-a spus că trebuie să-i schimb titlul.
- De ce?
- Păi, mai este Greaţa lui Sarte.
- Şi? am făcut eu nedumerit.
- Nu se cade, ar fi considerată o impietate, denotă lipsă
de imaginaţie...
- Şi cum puii mei, eu nu pot să-i zic Citadela pentru c-a
mai scris una Antoine de Saint-Exupéry?
- Cu siguranţă.
- Mă cac! pur şi simplu nu m-am mai putut abţine.
- Bine... că tu poţi să-i adaugi ceva în coadă. Eu n-am ce
s-adaug Greţei. Greaţă de care? La tine e mai simplu.
- Băga-mi-aş picioarele, ce-i mai simplu?
- Citadela sfărâmată, Citadela iluziilor, Citadela de
fier...
- Nu-i mai bine de Murambadze? Cine naiba mai scrie...
Kugelschreiber se întoarse spre Sahil. Ia mai zi, mă, o dată
cum s-a numit lucrarea ta de doctorat!
- Die phänomenologischkognitionswissenschaftlichen
Theorie das menschliche Bewußtsein, dar mai este una
c-un nume asemănător, despre intenţionalitate.
Am râs nervos. N-aveam cum să mai schimb nimic odată
ce predasem manuscrisul la Citadelă.
- Ignoră ce-a spus Hallac, pur şi simplu! Vocabularul are
un număr finit de elemente, în mod firesc aranjamentele,
combinările şi permutările - cu înţeles şi de bun simţ - sunt
finite. Nu poţi să ieşi la rampă cu titluri de genul Crucea
marilor destine, Stabilopozii memoriei sau Milonitele
memoriei... aşa că lasă Greaţa! îl sfătui Sahil şi parcă mă
mai liniştii şi eu.
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- Poţi ieşi cu Octogenarele violate se întorc din
vacanţă ca profesorul Marcel. Sau ce zici de Sosesc horoscopizdele?
Intervenţia lui Tilcotil îl făcu să surâdă doar pe Brokoff
şi asta dacă nu cumva era vreo coincidenţă; îl mai zărisem
câteodată zâmbind în stări de reverie.
- Dacă nu, mă gândeam să-i zic Fedea, dar parcă...
- Lasă-i-l Greaţa, şi-aşa e o povestire, doar nu-i roman.
- Cum adică, „şi-aşa e o povestire”?! se zbârli Ducray. E
un fel de rahat sau cum?
- Ştii foarte bine care-i diferenţa...
- Nu, care-i diferenţa?
- Hai, măi, n-o mai fă pe niznaiul, doar ştii şi tu că
proza scurtă e sub roman, puţin interesează că schiţa ta
se numeşte Fedea sau Greaţa. Poţi să scrii zece povestiri
Izolat pe Roraima, în conştiinţa publicului tot ca nume al
celebrului roman semnat Diego da Almavilla va rămâne.
- Despre ăla care avea permanent senzaţia că-l urmăreşte
o locomotivă?
Fabricius dădu din cap.
- Stranie carte, uitasem de existenţa ei.
- La fel şi cu Greaţa ta. Atâta timp cât nu e titlu de carte,
nu încurcă pe nimeni.
Văzându-l extrem de contrariat, Fabricius continuă:
- Noël, ia zi-i omului, afară orice redactor care-şi ştie
meseria, orice editor care-şi ştie interesul i l-ar modifica
în secunda doi, asta în caz că nu i l-ar respinge în prima,
chit că-s texte bunicele, cu atât mai mult trebuie să fie mai
precaut în ceea ce-i priveşte pe cei din Citadelă, care solicită
originalitate, şi apăsă pe fiecare silabă a ultimului cuvânt.
Noël Falkenhurst, fostul director general al prestigioasei
edituri Babilon, care scotea peste o mie de titluri pe an, îi
confirmă spusele.
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- Numai că să ştii, dragule, în ultimul timp am observat
o prejudecată a editurilor în legătură cu proza scurtă, îl
atenţionă Brokoff.
- „În ultimul timp”, aşa zice tataie la ultima jumătate de
secol...
- Curios, odată ce lumea nu mai are timp să citească, ar
trebui ca scrierile scurte să prevaleze.
- Asta-i o eroare logică, se exprimă tranşant Hallac. E
ca şi cum ai spune că n-ai timp să mănânci un tort, aşa că
mănânci o olivă de oaie...
- Gingaş mai eşti, monşer! sări imediat Lörincz să-i
taxeze limbajul subţire.
- Nu se publică proza scurtă a autorilor contemporani, în
schimb cea a consacraţilor este reeditată constant, răspunse
şi Falkenhurst, în deplină cunoştinţă de cauză.
- Pune-i Greaţa! şi dacă vrei, pune-i Greaţa şi antologiei!
Câte titluri de carte nu sunt asemănătoare, Casa... nu ştiu
cum, Noaptea... nu ştiu cum sau chiar identice, Omul
invizibil de H.G.Wells şi Omul invizibil de Ralph Ellison.
- Omul suspendat al lui Saul Bellow, ...fără însuşiri,
Musil...
- Omul ventilator, completă şi Kugelschreiber.
- Inventezi?
- Nu, măi, e a lui Kotzwinkle.
- Vieţile lui... X, Y, Z, memoriile lor, morţile lor, Moarte
la Roma, Moarte la Veneţia, Moarte la Monza... şi nici
n-am ieşit din Italia!
- Aventurile lui Sherlock Holmes, Aventurile lui Caleb
Williams...
- ... ale lui Huckleberry Finn.
Eram năucit de titluri. şi îngrijorat.
- Apoi bagi Extraordinarele aventuri ale lui...
- Ce te faci după ce-o să se termine cu numele proprii
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instalate pe prima pagină?
- Că n-a mai putut Durrell să doarmă după ce şi-a
intitulat întâiul volum din Cvartet, Justine, întocmai ca
marchizul de Sade!...
- Dispariţia lui Georges Perec şi Dispariţia lui Dabydeen!
exclamă triumfător Falkenhurst, bucuros că găsise o
pereche Omului invizibil.
- ştiu chestia ludică a lui Perec, da’ cine curu’ meu e
Dabydeen ăsta?
- David Dabydeen. N-are mare importanţă, o meditaţie
ratată! dădu din mână Fabricius.
- Una-i La Disparition, alta-i Dissapearance, îl atenţionă
acru Hallac, e o diferenţă!
- Glumeşti?! făcu Khaziel ochii cât cepele.
- Nu! Una-i Dispariţia şi alta-i Dispariţie! La fel şi
cu Omul invizibil, un roman e The Invisible Man, altu-i
Invisible Man.
Tilcotil reuşi să ne panseze stupefacţia:
- Zi dac-ai băut ceva, că vreau şi io, de când am intrat
în Tehnopolis, n-am mai plimbat pe limb’un Grant’s ! Eşti
şucliu, nene! Tataie-i parfum!
- Şi atunci ce, făcu îngândurat Fabricius, să-i pună Greaţă?
- Greţuri? mârâi nemulţumit şi Tilcotil.
- Să-i pună altfel! Fedea sau vede el... Aşa atrage atenţia
şi mediocritatea îi iese în evidenţă.
Ducray rămăsese fără glas şi am protestat şi eu alături
de ceilalţi.
- Hai, măi, am intervenit, interesat şi împăciuitor, aşa,
vorba lu’ Murambadze, peste o mie de ani n-ar mai putea
să dea nimeni un titlu cărţii, pentru că a fost deja luat. Ar
fi numai legi şi procese de copyright, certificate şi mărci
înregistrate...
- Ar fi fain cu marcă înregistrată! Scoţi acum o mie de
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scofâlceli, lame d-alea de bărbierit cu poezele, panseuri şi
alte căcăreze, blochezi o mie de titluri şi le dai de mâncare
şi stră-strănepoţilor tăi!
- Apropó de poezele, cum merge, Khaziel? îl iscodi Brokoff
pe Khaziel încercând şi el să detensioneze conversaţia din
ce în ce mai aprinsă.
Kadia stătea cu caietul între frunte şi geamul pe care
şiroia apa.
- Kadia Khaziel, un nume predestinat gloriei tehnopolitane
şi-n curând mundane! o făcu Tilcotil pe aprodul. Răspunde!
- Am doar două versuri...
- Zi-le!
- O semnătură inegalabilă: KK!
Toată lumea îi făcu semn să termine cu prostiile şi să-l
lase pe Kadia.
- „şi murmurând încetişor el azvârli-nspre cer / ce luase
ochiul din cuvintele săpate-n piatră”, şi ridică candid ochii
spre noi.
- Ce scrii tu, n-are zbâc, nu sare nici măcar de modernitate!
- Iar începe!...
- Ia, dă-ncoace! îi ceru Hallac caietul şi se concentră
câteva momente ca asupra unui joc de cuvinte încrucişate.
Hm, „Ochiul a luat cuvintele săpate-n piatră. / şoptindule uşor nătângul / le azvârli-nspre cer / înaurite”. Sesizezi
schimbarea?
- Dar ce zici de-un poem Dessdrain Hallac? „Pe clanţa
şubrezită / Pe uşa de la budă / Pe tron în aşteptare / Îţi
scriu numele”.
Cum literaţii toţi râdeau în hohote, am cerut lămuriri.
Tilcotil parodiase cu succes Libertatea lui Eluard.
- Hm, vrei şi una după Hosmede a lui Paul Broussard?
Archibald Gnore? Zanila Zayan?
- Câtă memorie stricată pe răţoiul ăsta!
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XI
„Fură-ţi clipa ta de viaţă,
Căci vei fi furat de Moarte…”
Omar Khayyam, Rubaiyat

- Magherniţa cu sluţi.
Tilcotil îşi puse perna pe cap, iar Hallac se întoarse în
pat cu faţa la perete.
- Da’ lasă-ne, frate, să ne-odihnim niţel!
Khaziel însă, cu lacrimi în ochi, ţinu să-şi facă numărul:
- trăiesc / în landul unde / bălteşte-amărăciunea /
orăcăie golanii / versuri de căcat / magherniţă cu sluţi.
Se stăpânea cu greu să nu izbucnească în plâns. Mi se
făcu milă de el, mai ales că era şi el conştient că trebuia săntoarcă stilusul şi să şteargă acea elucubraţie.
- Na, versuri albe, moderne, hipermoderne!
- Nu-s albe, sunt maro!
- Chiar că-s versuri de căcat! Khaziel tată, du-te şi te
culcă!
- Da, vreo trei ani! îi recomandă şi Tilcotil un termen.
- Bă, Tilcotil, dictează-i o epopee din memorie lui Kadia
să se ducă învârtindu-se la Beatricea lui. Cum o cheamă,
bă, pe Beatricea ta?
- V-am spus de-o mie de ori, Berenice, şi Khaziel dădu
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drumul la lacrimi.
- Ce Beatrice, mă, că doar se hâţână cu ea, nu-i aşa,
poetastrule?
Într-un mod curios, Albert Lörincz luă o pauză de la
ironii, părând să-i înţeleagă şi să-i respecte dorul ce-l
măcina, aşa că răspunse propunerii:
- Pot să-i torn jumate din Kalevala, dar mă îndoiesc că
va putea pleca de aici!
Într-adevăr, nimeni nu scăpase din Tehnopolis plagiind
capodopere, n-aveai cum să ieşi din închisoare comiţând
încă o infracţiune.
Când autorii Scrisorii celor şapte trecură rapid de la
Beatrice la Dante şi la Divina lui comedie, am refuzat să mai
fiu atent, ultima dată mă duruse capul cumplit încercând
să pun cap la cap informaţiile cu care jonglau, doar Paolo,
Francesca şi Malebolge îmi rămăseseră agăţaţi de neştiinţa
declarată.
M-am uitat la caietul lui Hallac, ca de obicei, pus pe
securizat. Ca de obicei, firul de la stilus închidea marginile
copertelor; de fapt, nici nu-mi aduceam aminte să-l fi văzut
altfel, nu-l văzusem niciodată deschis, niciodată pe Hallac
scriind. Dacă nu l-aş fi zărit în câteva dimineţi întorcânduse de pe malul Styxului, aş fi jurat că nu scrie nimic nici el,
ca Lörincz şi Brokoff.
M-am tras mai lângă el şi i-am arătat caietul:
- Lasă-mă să arunc şi eu o privire!
A pus mâna pe el pentru a-l proteja inutil. M-am tras
mai aproape şi i-am spus la ureche:
- Poimâine s-ar putea să ies, am predat caietul la
Citadelă.
S-a luminat şi a dat să le spună vestea tuturor, numai că
i-am făcut semn să tacă. Doream să întârzii cât mai mult
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scena neplăcută în care-ar fi sărit cu toţii să-mi repete
greşelile pe care le făcusem în „compunerea” – cum îi spunea
Fabricius – pe care îndrăznisem s-o înaintez evaluatorilor.
- Pe bune, chiar sunt curios să văd ce scrii.
Se uită prin mine, trecând uşor de cărămizile cu care
încercam în van să acopăr starea de surescitare. Puse vârful
arătătorului pe identificator, apăsă pe stilus şi-l deschise.
Scrise un cuvânt, libertate – cred - şi literele deveniră
vizibile. Mi-l întinse.
Dacă Ducray avea un scris frumos, caligrafic, al lui
Dessdrain era nervos, ascuţit şi înclinat spre stânga.
Pe prima pagină erau două citate:
„Mi-am irosit şi zilele şi nopţile-n tovărăşia
unor preacredincioşi şi înţelepţi prieteni.
Multele-nvăţături mi-au albit tâmplele, multele
cercetări mi-au slăbit vederea.
Am strâns şi-am grămădit fărâme, bucăţele de
ştiinţă ani în şir.
Rupe-le, calcă-le în picioare şi-mprăştie-le-n
cele patru vânturi!
Pentru că a’nţelepciunii culme – acuma ştiu – e
să te-mbeţi şi să te dai pierzării!”
Rabindranath Tagore, Oh, tu, nebune!
„Seul le silence est grand; tout le reste est
faiblesse.”
Alfred de Vigny, La mort du Loup
Nefiind sigur de traducerea mea aproximativă, i-am
cerut să-mi traducă citatul din Vigny.
- Doar tăcerea este mare, tot restul e slăbiciune.
N-am comentat nimic. Aparenta răceală şi tăcere a
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stelelor mă îndepărtaseră de tăcerea privită ca aur în
comparaţie cu vorbele de-argint. Urletele vântului de pe
Saturn, ţipătul înfricoşător al Maelstromului de patruzeci
de mii de kilometri în diametru ce spărgea monotonia
benzilor noroase ale lui Jupiter de peste trei secole,
exploziile solare, exploziile de stele sau pulsurile unei găuri
negre, veritabile flori de cactus în repertoriul orchestrei
supreme, la zece milioane de ani o undă acustică rezona
undeva la cincizeci - şaizeci de octave sub ce putea atinge
orice bas, toate aceste note care nu erau făcute pentru noi,
mă înstrăinaseră de tăcerea privită ca reţinere virtuoasă,
ca gaj al cumpătării. În mod cert, pentru mine cel puţin,
tăcerea nu deţinea monopolul înţelepciunii.
Am răsfoit mai departe.
Câteodată
o frunză
refuză
să mai fie verde
Dacă cumva se referea la sinucidere, şi cred că asta
făcea, aveam un amendament, până nu cunoşti iubirea, nu
trebuie să te sinucizi, nu ai acest drept!
Da, sigur era vorba de sinucidere, mai jos apăreau şi
alte însemnări purtând aceeaşi amprentă a disperării şi
capitulării:
Trenurile nu se-opresc în gările pustii.
Culmea laşităţii, să te renaşti!
Mă trăiesc!
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Am dat pagina.
cine plânge
florile
care se usucă
şi mor
Spre ruşinea mea, m-am întrebat dacă nu cumva e un
tertip pentru a umple foile mai repede.
De ce nu le-ar fi cerut poeţilor să scrie pe două coloane,
sau, cum erau versurile astea, pe trei? Prin reducere la
absurd, dac-ar fi ajuns să fie publicate, ar fi plătit cu viaţa
atâţia copaci, mai bine zis, universul ar fi plătit cu viaţă
pentru ca nişte cuvinte moarte să-ncerce să zboare, lucru,
în majoritatea cazurilor, imposibil.
Mi-am adus aminte de poezia pe care voisem să i-o
fac Hajnălkăi şi din care reuşisem să leg doar atât: Cum
stele cad în părul tău privesc / şi mâinile îmi rătăcesc /
prinzând şuviţe-uşor...
Needucat în ale poeziei actuale, cu „reguli” atât de ciudate,
eram totuşi mai sigur de melodicitatea încercării mele
şcolăreşti decât de ceea ce citeam în caietul lui Dessdrain.
liniştea-i ascunsă în hău
ruptă în bucăţi stâlcită într-o scrumieră
ordinară
seninu-i în noi
pacea o găseşti la capătul unui război sau al
unei scări de bloc
surâsul lângă lacrimi soarele după nori
seninu-i în noi
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şi în rezervaţii animalele se mănâncă unele pe
altele Ciocanul fierarului
strâmbă oţelul Un tren pleacă la 5:47 fix
seninu-i în noi
la stele ne uităm de vreo trei ori pe an
egoismul dispare din noi tot de-atâtea ori pe
an
seninu-i în noi
când ajutăm calculăm Când iubim preferăm
trăim greşim şi te-ntrebi
la ce bun seninul din noi?
Nu-mi plăcea, dar asta sigur o scrisese ieri sau
alaltăieri după ce-i arătasem că acolo unde pentru toţi
era Carul Mare, pentru mine era roiul în mişcare format
din Dubhe, Merak, Phad, Alioth, Mizar, Alcor şi Alkaid. I
le descifrasem şi arătasem atât cât seninătatea boltei îmi
permisese. Lângă Merak, M108 şi nebuloasa Bufniţei nu
se zăriseră atunci. Companionul lui Mizar, de magnitudine
4, la fel. Galaxia lui Bode se zărise binişor, Trabucul nu,
iar în capătul osiei carului, difuza galaxie M101, Pinwheel,
tremura uşor.
După umila mea părere, nu reuşise să coboare nimic din
senin şi din poezia stelelor.
Cât am fost tânăr,
am vrut şi-am întrezărit apusul.
Sunt bătrân
şi vreau
să văd zorile.
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Voi deghiza apusul ştiut
în zori
sau chiar voi întrezări zorile
şi-mi va părea
rău?
Îl mirosisem bine, atingerea senectuţii îi adusese
neliniştea şi nu liniştea. Nu ştiu cât de literare şi reuşite îi
erau însemnările, însă nu înţelegeam de ce nu scria critică
literară, mai ales că, din câte se ştia, ieşiseră din Tehnopolis
nu doar cu poveşti de viaţă banale, ci şi cu eseuri, cu istorii
şi studii încropite din aduceri aminte. Judecăţile sale de
valoare pe marginea celorlalte scrieri, strânse la un loc
într-o istorie literară a Tehnopolisului, i-ar fi adus biletul
spre acel tren care pleca la 5:47 fix.
De fapt şi Lörincz zilele trecute îl îndemnase spre un
drum similar, asta, bineînţeles, în felul său anapoda: „Scrie
şi tu de neoterismele tale, de tombaterism şi icreism! şi vezi
să nu uiţi neologismele alea la care ţii şi care te ridică la
zece metri deasupra muritorilor de rând, vesperal, clivaj,
obsecvios, encomiastic, proteic, mai ales p-alea cu „in” să
nu le uiţi, inefasabil, inconturnabil, indenegabil!
Aici găseam un Hallac mult mai simplu şi mai conformist,
parcă-i simţeam şi teama cu care scria încercând să evite,
bănuiesc, orice potenţială respingere a evaluatorilor din
Citadelă.
Şi-i lipsea duritatea, ironia rece, pietrele ascuţite pe
care i-era frică oricui să calce. Îl auzisem odată spunând că
samuraiul nu-şi scoate niciodată sabia pentru a-şi aminti
de trecut şi, sincer, mă aşteptam să văd numai luciri de oţel
rece şi sânge.
Caii verzi s-au scurs de pe pereţi,
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nu mai sunt cărămizi pentru ridicarea castelelor
în Spania,
iar morile de vânt, imense,
nu-şi mai găsesc vreun Don Quijote…
De mult nu mai văzusem „imense” mori de vânt, mai
degrabă câmpuri eoliene. Am încercat să-mi închipui un
don aiurit încercând să-şi rupă lancea în paletele unei
turbine eoliene… Nu citisem cartea lui Cervantes, dar aşa îl
văzusem întotdeauna pe Don Quijote reprezentat, ca pe-un
cinquagenar uscăţiv, cu-o barbă ascuţită, inconfundabilă,
şi nişte ochi aruncaţi în gol, după o altă realitate, niciodată
ca pe-un luptător robust şi energic. Mi l-am imaginat pe
ostilul Walter Wolfhalden în armură, cu o sabie mare, de
luptă. Un teuton care-ar fi putut descăpăţâna pe oricine
dintr-o singură lovitură. Pe-un cal greu şi cu o lance lungă
ar fi fost invincibil…
„Hajnalka a fost soţia mea!” Mă uitasem la Wolfhalden
surprins. Ştiam că Hajnalka fusese căsătorită şi pentru
igiena relaţiei nu abordasem niciodată acest subiect, mă
mira însă la culme că o asemenea brută fusese bărbatul
Hajnalkăi! Nu era o surpriză că Hajnalka-l lăsase, aşa
greoi şi-mpiedicat cum părea, surpriza pentru mine era că,
înainte de a-l lăsa, putuse să găsească ceva în o asemenea
matahală, ce părea un munte de stupiditate şi primitivism.
„Hajnalka Krisztina Cocsis, boule!”
„Contrariile, unitatea lor”, îmi trecuse prin minte după
al doilea pumn zdravăn. Frumoasa şi bestia, o uniune de
neimaginat între Caliban şi Miranda. Vocea baritonală,
frumoasă şi îngrijită trăda un profesionist. Probabil
fuseseră colegi...
„Sau n-o mai ţii minte pe cea pe care-ai omorât-o?”.
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N-am opus nicio rezistenţă şi am mai luat un pumn oribil
în ficat. Ultimul, căci plesnitorile reuşiseră în cele din urmă
să-l doboare.
Nu-mi acceptase nicio explicaţie. Mă considera, pe bună
dreptate, vinovat de moartea ei, moarte de care aflase prea
târziu ca să mai poată veni să-şi ia rămas bun. Nu reuşise să-i
aducă nici măcar un ultim omagiu celei pe care se vedea că o
iubise din tot sufletul, iar pentru asta nu putea să mă ierte.
Mica noastră lume mare... De când aflasem cine e, miaş fi dorit să aflu pentru ce fusese condamnat. Auzisem
doar că atunci când era întrebat, spunea că făcuse o mică
infracţiune, numai ca să ajungă în Tehnopolis şi să omoare
pe cineva. Adică pe mine. Trebuie să recunosc, avusese ceva
şansă să nimerească în acelaşi Tehnopolis.
L-am auzit pe Hallac tuşind lângă mine deranjat, cu
siguranţă, de lipsa mea de concentrare.
Pe ultima pagină scrisă erau doar câteva cuvinte, Anii
goi, probabil un titlu, şi Ziduri reci, credinţă oarbă, un
vers sau un capăt de vers.
Încet, i-am pus caietul pe pat şi, în aşteptarea acelui
„Ei, cum ţi se pare?”, am încercat să-mi compun o mină
imperturbabilă, numai că Hallac mă fixa deja.
Se uită încă o dată prin mine şi-mi vână dezamăgirea pe
care mi-o insuflase scrierea sa. Impasibil, îmi spuse doar
atât:
- Mult succes, Graţian!
I-am mulţumit stânjenit.
Kugelschreiber era în centrul atenţiei:
- Dar să ştii că şi tu ai dreptate, dacă în afară de noi sunt
doar roboţi în Tehnopolis?
149

Adrian Buzdugan

- Păi, sunt doar roboţi! îi zâmbi Fabricius plin de
condescendenţă.
- Nu, nu înţelegi ce vreau să spun. Dacă nu există
supraveghetori umani? se opri puţin. Voi aţi văzut vreun
evaluator?
- Ce întrebare! Fireşte că n-am văzut.
- Dacă şi Citadela e robotizată complet? Hm? Dacă şi
acolo sunt doar roboţi, care-i numără silabele lui Khaziel,
râd electronic , „Gha, gha – ha!”, la poantele lui Tilcotil şi
abia aşteaptă să-l prăjească pe Hallac?
- Stilou, ţi-e foame?
- Hai că mergem la masă îndată.
- Ne-ai înnebunit cu teoriile tale conspiraţioniste!
- Şi dac-ar fi aşa, ce? De plesnit plesnesc pe cine trebuie,
de eliberat eliberează pe cine merită, care-i problema?
Kugelschreiber îl privea cu ochii măriţi:
- Păi cum, pe tine te-ar aranja să-ţi evalueze un robot
lucrarea?
- Hai, măi, îl luă la rost şi Hallac, tu crezi că suntem
wrestlerii şi fotbaliştii pe care ai boală sau gagicile tale de
coşmar, împănate cu plozi? Ia mai lasă-ne dracului în pace
cu prostiile tale cu tot!
Nu mai ploua, aşa că ne-am ridicat. L-am aşteptat şi pe
Brokoff să-şi dezmorţească puţin spatele şi am ieşit.
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XII
„Der mensch ist immer mehr, als er von
sich weiß. Er ist nicht, was er ein für
allemal ist, sondern er ist der Weg.”
Karl JASPERS, Die Geistige Situation der Zeit

Ne întorceam de la masă agale, încercând să ignorăm
burniţa sâcâitoare. Eu îmi trăsesem gluga şi abia dacă
reuşeam să mai fiu atent la ce vorbeau ceilalţi. Aproape
două ore trecuseră de când lăsasem caietul la Citadelă
şi mă gândeam cu groază cât de greu vor trece restul de
patruzeci şi şase până la aflarea verdictului. Aveau să mă
întoarcă sau nu? Se vor deschide porţile răzbunării sau mă
voi trezi cu caietul şters în braţe? Dacă da, ce naiba aş fi
putut să inventez?
Dar eu nu puteam să inventez!
Doar să povestesc cum oamenii vor cuceri galaxia în
viitoarele zeci de milioane de ani. Existau şanse, mici, ce-i
drept, însă existau.
Îmi frământam mâinile a neputinţă. Trebuia să fac tot
posibilul să încerc să-mi scot din cap varianta respingerii
manuscrisului. De ce să-mi refuze încercarea? Povestisem
tot ce mi se întâmplase în ultima jumătate de an. O
bucată de viaţă tristă, ticsită de decizii greşite, am avut un
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rictus, departe de a fi plictisitoare, măcar. Trebuia să caut
continuu ceva să-mi distragă atenţia, altfel aş fi explodat
în fiecare minut din cele aproape două zile rămase. M-am
chinuit să văd ce spune Ducray, însă vorbele lui treceau
pe lângă mine. Citadela lui Exupéry, Citadela lui Cronin,
Citadela lui Gaderian... Cum de nu-mi venise în minte
să-i mai adug ceva? Citadela de fier. Îmi venea să-i dau un
bobârnac firoscosului, aşa, de-al naibii! M-am uitat direct
la buzele lui umezite de ploaie, până le-am prins mişcarea
şi ce articulau:
- La o adică, nicio carte nu-şi merită banii!
La cererea lui Fabricius explică mai bine la ce se gândise,
nicio carte concepută pentru o singură trecere, o singură
lectură, nicio carte care nu cuprinde idei remarcabile sau
o mulţime de informaţii, nu merita să stea pe raftul unei
biblioteci. Instrumentele de lucru - da, enciclopedii, istorii,
atlase, compendii, crestomaţii... maxim ceva poezie şi
filosofie.
- Teologie nu?
Aici era de partea lui Murambadze, nu exista „ştiinţă”
mai superfluuă şi anacronică.
- Cartea trebuie să respire, să fie un real element de
comunicare, nu un monolog aţos. Când o deschizi, trebuie
să se vadă că vrei să transmiţi ceva, că vrei să schimbi
ceva.
- E o mică evadare pentru cei prinşi în chingile unei vieţi
mărunte.
Ducray dădu din cap a îndoială:
- Tu vrei să-i adormi, eu vreau să-i trezesc, să le deschid
ochii.
- Eu vreau să-i fac să zboare pe cei care-au uitat!
Ajunsesem să admir constanţa transportării şi transfi152
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gurării lui Khaziel, lucruri care mie îmi erau străine.
- Uite, şi Tilcotil ne arătă un deţinut blondin care trecea
prin faţa noastră, pune-i nişte aripi lu’ ăsta!
Micuţul deţinut călca cu nepăsare în bălţile cele mai
mari şi-şi smulgea părul din cap:
- Totu-i o dumă! Totu-i o dumă, băăă!
- Îl ştiţi pe ăsta? ne întrebă Falkenhurst.
Cei mai mulţi dintre noi au dat negativ din cap. Eu,
personal, din cei două mii, două mii cinci sute de deţinuţi,
dacă ştiam vreo cincizeci - şaizeci...
- E Boambă.
- De unde să cunoaştem noi toate bombele, preafericitule? E tare ca bomba, ha? îl stârni Tilcotil. Părea să fie
şi singurul căruia-i priise cina infectă. Şi la masa subţire tot
închinase iluzorii pocale cu Khvanchkara şi Chardonnay,
tăiase himerici peşti şi fructe de mare... „Eh, ce să-i faci,
aşa merge pe seară, o masă mai uşoară. Mai vrea cineva
Bergader?”
- Boambă ăsta e unul dintre cei mai echilibraţi inşi pe
care i-am cunoscut. Ce i s-o fi întâmplat?
- Uite c-arată cu mâna!
Într-adevăr, zănaticul parcă indica spre corpul S din
apropiere. Nu trebuia să facem niciun efort, era în drumul
nostru. Am mărit pasul.
După ce-am dat colţul, am văzut o masă compactă de
deţinuţi.
- Hai, măi, să vedem ce-i!
- Eu nu merg!
- Pe ploaia asta? spuse şi Hallac. Ce să vedem?
- Hai, măi, un minut!
- Haideţi! am făcut şi eu luându-i pe după umeri pe cei
mai nehotărâţi, Sahil şi Halac.
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Ne-am apropiat gălăgioşi şi am fost atenţionaţi cât se
poate de murdar să tăcem.
Abia acum vedeam că adunarea era tăcută, un singur
glas auzindu-se, de la cel în jurul căruia erau strânşi.
Iorgos Kerkoportas, venit din Tehnopolisul atenian.
Lucrase în Citadelă, la repartizare.
Din cauza degringoladei produse de marile erupţii
vulcanice – erupţii de care n-avusesem de unde să aflăm,
dar al căror efect îl resimţeam, frigul, cerul întunecat
şi ploile care nu mai conteneau -, un funcţionar de la
administraţie nu mai fusese atent la un cod şi procedura
nu mai fusese respectată. De drept, ca fost distribuitor
în Citadelă, el spunea că trebuia să ajungă într-un mic
Tehnopolis, dincolo de cercul arctic, cu rata mortalităţii de
sută la sută. Ajuns din greşeală aici, îi era indiferent dacă va
fi sfâşiat de tehnopolitani, soţia şi cei doi copii muriseră din
cauza lui într-un accident de maşină stupid.
Grecii îşi botezaseră instituţia corecţională Eupolis, apei
toxice deţinuţii îi ziceau Aheron, plesnitorilor ţânţari...
Unul de la pictură îl tot întreba cum se estimează valoarea
desenelor şi Kerkoportas îi răspunse că niciodată nu vor fi
primiţi în Citadelă înaintând spre evaluare un portofoliu
cu schiţe.
- Şi poate că-i mai bine aşa!
Credeam că Iorgos Kerkoportas îşi forţează norocul, dar
nu era deloc aşa:
- La celelalte arte s-a renunţat deoarece în cazul lor apare
şi multă plăcere, relaxare, dispare concentrarea necesară...
În afară de dans, unde cauza fusese de altă natură,
se ardeau mult prea multe calorii, iar noi, în postura de
condamnaţi, de infractori dovediţi, nu meritam nimic
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altceva decât minima subzistenţă, adică 950 de calorii pe
zi. Guvernanţii luaseră o decizie raţională, într-o societate
în care există oameni cinstiţi care trăiesc sub nivelul
sărăciei absolute, nu se puteau plăti armate de gardieni,
bucătari, instalatori, psihologi, doctori, infirmieri pentru
nişte scursuri!
- Ori a crea literatură, de fapt a compune un text coerent
de nouăzeci de pagini A4 înseamnă pentru cei mai mulţi
o trudă, un chin. Important este ca Aria Broca să fi fost
activată...
- Şi extratereştri sunt în chestia asta?! se minună unul
ciupit de vărsat.
- Eşti un dobitoc! îi auzii vocea lui Tilcotil de undeva din
spate.
- Nu e Area 51, îi explică un tovarăş, aria Broca e o
zonă din creier, şi făcu un semn spre zona respectivă,
încercuind-o de mai multe ori.
Crezând că-l face nebun, cei doi se luară la harţă şi fură
îndepărtaţi. Prinsei şi eu un loc mai bun, mai aproape de
Kerkoportas:
- ...aria lui Wernicke, banda arcuată şi girusul
postcentral.
- Păi, şi evaluatorii, cum decid care text reflectă excitarea
zonelor pe care le-ai pomenit şi care nu?
Nu exista niciun evaluator. Prin conversiune însemnările
din caiet erau trecute într-un document electronic şi un
computer verifica ortografia, coerenţa, construcţia, existenţa
unor figuri de stil... Făcea o listă cu termenii distinctivi, nodali
şi puncta de câte ori apărea „om”, „umanitate”, „iubire”,
„iertare”, „milă” etc. precum şi derivatele lor. În mod analog,
de câte ori apăreau „crimă”, „a ucide” „viol”, „ură” şi altele de
acest gen depuncta încercarea deţinutului.
- Corectitudinea gramaticală e esenţială?
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Kerkoportas dădu din cap.
- Deci versurile albe pică! Am zis eu că-i mai bine
clasic! Khaziel se luă cu mâinile de cap. Şi câte-am şters
uitându-mă în gura voastră, boşorogi cretini!
Numai că înmărmuri şi el când auzi continuarea
procesului...
În urma analizei textului şi a rezultatelor chimice ale
sângelui, rezultate pe care stilusul le înmagazinase, computerul
dădea verdictul APT sau INAPT, pronunţându-se astfel dacă
creierul e pregătit şi maleabil pentru etapa următoare.
- Ca aluatul, murmură stins Murambadze, dacă e gata şi
a crescut, poate fi pus în tavă.
Urma ştergerea creierului, fixarea coordonatelor
supunerii necondiţionate, atribuirea unei noi identităţi şi
repartizarea solicitantului reeducat la muncile de jos.
Auzisem o groază de teorii conspiraţioniste, cum că
dacă sunt creaţii geniale, acestea sunt plasate unor autori
celebri, iar creatorii lor de drept sunt omorâţi, că Federaţia
câştigă miliarde de pe urma operelor puşcăriaşilor, aceştia
fiind siliţi să renunţe la drepturile de autor, sau scenarii
adacadabrante, cum că Citadelele constituie, de fapt,
depozite strategice de fier, iar Tehnopolisurile nu reprezintă
altceva decât o banală acoperire... dar nu mi-aş fi imaginat
un asemenea scenariu dezamăgitor, deplorabil.
Deci, pentru muncile monotone şi repetitive din
agricultură sau industrie, se dovedise până la urmă că
soluţia cea mai bună nu erau roboţii - marile economii ale
lumii nu făcuseră abstracţie de o învăţătură veche -, cel
mai bun şi mai ieftin robot este omul. O demonstraseră
exploatările miniere din China începutului de mileniu
trei, unde lucrau în regim de sclavi copii şi bolnavi psihic,
lucrătorii de la Marile Canale, slujnicele din Africa de Vest
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etc. acum şi zecile de mii, sutele de mii sau milioanele de
„reeducaţi” livraţi de tehnopolisuri.
- Şi caietele? Ce se întâmplă cu caietele? Sunt trimise la
edituri?
- Caietele sunt şterse şi repuse în circuit.
- Nu caietele, textele, textele în format electronic sunt
trimise undeva?
- Mă tem că nu... clătină Iorgos din cap. Rămân la
dosarul de modificare.
Ca acoperire pentru tehnicieni, în caz că nu mergea ceva
bine...
Cu o voce gâtuită l-am întrebat şi eu:
- Un manuscris care are şi politică?...
- Dacă apar judecăţi de valoare relativ cuminţi, încercarea
e respinsă, dar dacă apar critici vehemente, pătimaşe la
adresa Conducătorului sau a clasei politice în general,
solicitantul este primit în Citadelă şi începe reeducarea lui
chiar dacă creierul nu e pregătit, dacă zonele de interes nu
sunt preparate optim. Pot apărea complicaţii majore.
Aproape că nici nu-mi mai venea să-l ascult.
- Ce complicaţii? întrebă unul de lângă mine.
- În caz că hdbp-ul nu a catalizat...
- Ce haşdebepe?
- Ce-i ăla? întrebară mai mulţi.
- Hidrazid benespeptida e substanţa care distruge chimic
substanţa albă din regiunea subcorticală, e soluţia injectată
de aşa-zişii corectori comportamentali.
- Cum? Ce eliberează plesnitorile nu sunt corecţii
chimice? căscă ochii Hallac.
- Nu. Hdbp-ul e un factor esenţial în chimia spălării
creierului.
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Îmi întâlni privirea.
- Riscul e ca brainwash-ul să nu reuşească. Legumă, îşi
făcu mâna făraş, apoi eutanasiere.
Am rămas inert şi cu privirea aţintită în gol. Totul era,
într-adevăr, o dumă.
M-am trezit peste un timp în afara îmbulzelii, scos de
cei care tot dădeau din coate, dornici să se bage în faţă şi
să afle... Cu Citadela îmi semnasem deja condamnarea,
de astă dată pe cea reală. Serv sau smintit. Fără stele, fără
amintirea Hajnalkăi, fără nimic.
Am început să râd ca un nebun.
Khaziel intră în celulă ţipând:
- Graţian, l-au omorât pe Kerkoportas!
Oare pe cine enervase cel mai tare? L-am întrebat cu
jumătate de gură:
- Cine? Pictorii, literaţii?
- Nu, plesnitorile!
- Eşti prost! îl luă la rost Ducray, care venea după el.
Băieţii din Citadelă l-au curăţat.
- L-au citit că varsă informaţii.
- Crucea mamii lor de nebuni! Tilcotil era negru de
supărare. Trebuie să facem ceva!
Kugelschreiber intră ultimul, sprijinit de Fabricius. Din
zecile de plesnitori aruncate să spargă adunarea creată
în jurul lui Kerkoportas, o plesnitoare îi atinsese piciorul
stâng şi i-l paralizase.
- Să facem o demonstraţie!
- Singura soluţie e să nu mai predăm caietele, rosti cu
voce egală Sahil. Cel puţin pentru un timp cred c-or să ne
lase în pace.
- Ce ştuţu’ meu e ăsta, mă? Stoicism, stăturism, sisifism
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de grad ultim? Eşti o vită încălţată, Murambadze! Nimic
n-ai înţeles din filosofia aia a ta! Nu de două mii de ani
avertizează Aristotel că de la o anumită vârstă gândirea
trebuie transpusă-n act, meditaţia sterilă trebuie aruncată
ca un cocon? Bă, Parmenide, trezeşte-te, băă...! Ăştia
ne strivesc ca pe muşte şi tu vrei să durezi o Academie a
Gândirii în jegul ăsta de închisoare? Te-ai ţicnit şi tu?
Murambadze nu-i răspunse. Avea privirea pierdută întrun colţ întunecat.
Tilcotil se foia ca un leu în cuşcă.
Stăteam cu coatele sprijinite pe pervaz nepăsându-mi
de rafalele de ploaie, de stropii care mi se amestecau cu
lacrimile amare. Mă uitam la apa care sărea din jgheaburile
acoperişurilor şi la zecile de fulgere drăceşti care brăzdau
cerul. La un moment dat două sau trei nimeriră Citadela cu
scântei şi tunete zguduitoare.
M-am tras de la fereastră. Mâinile îmi tremurau, iar
urechile prinseseră a-mi ţiui.
Încă un fulger în care Thor îşi pusese toată furia şi
splendidul stejar de pe malul Styxului pârâind sinistru se
rupse în două şi se păbuşi. Le-am spus literaţilor, dar doar
Murambadze şi Hallac se mai chinuiră să vină la fereastră
să se uite.
- Păcat!
Hallac scrisese în atâtea dimineţi sprijinindu-şi spatele
de trunchiul său puternic.
- Nici n-am cum să-mi încarc caietul pe vremea asta!
plângând uşurel, Khaziel mergea împleticindu-se pe la
fiecare să arate că mai avea doar două linii.
- S-a ţicnit!
Tilcotil îi şterse cu sete o palmă după ceafă.
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- Dacă vrei creierii prăjiţi, nicio grijă, providenţa e de
partea handicapaţilor! Tot va răsări soarele să-ţi încarci
bateria blestematului tău de creion electronic!
Khaziel nici nu schiţă vreun gest de ripostă, începu însă
să plângă cu sughiţuri.
- Tilcotil, mai dă-i una!
Lörincz se uită neîncrezător la Fabricius, se supuse
totuşi şi-i mai şterse încă o palmă lui Khaziel, mărindu-i
sughiţurile.
- Încă una?
Fabricius făcu un semn că da.
Ducray se uită la el nevenindu-i a crede:
- Lăsaţi-l, măi, în pace! Aţi înnebunit?!
Lörincz rată ultima lovitură, aşa că Fabricius se dădu jos
din pat şi-i trase un pumn în plex lui Ducray. Îi lipi o palmă
şi lui Tilcotil şi începu să râdă ca un apucat:
- Nu merg!
- Unde nu mergi, măi? Fabricius, revino-ţi, mă! Noël! îl
scutură Murambadze.
Aveam senzaţia că ne scufundăm cu toţii, că vom pica
unul după altul în ghearele tocite ale deznădejdii.
- Nu merg plesnitorile! Nu mai merg plesnitorile,
proştilor!
Cu o bucurie nebună, ne-am ridicat şi am început să ne
plesnim şi să râdeam.
Binecuvântată furtună!
Deşi picase curentul electric – cine ştie pentru cât timp –
ne bucurasem degeaba. Părea să nu existe nicio ieşire.
- N-avem cum să ajungem la pista de aterizare de pe
Citadelă...
Nimeni nu reacţionă la spusele lui Hallac. Oricine ştia
că e un lucru imposibil, pereţii netezi şi drepţi ai Citadelei
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n-aveau cum să fie escaladaţi. Ce vis plăcut, să ajungi la
dirijabilul care făcea legătura cu exteriorul!...
- Să spargem camerele de supraveghere! se înflăcără
Tilcotil.
M-am uitat la observatoarele cât nişte gămălii şi am
zâmbit. Mă îndoiam că ar fi reuşit să spargă plexiglasul
gros care le proteja. I-am spus-o şi m-am trezit cu un potop
de înjurături.
- ... şi-ascultă, măi, Subrahmanyan, ia-te de mână
cu Parmenide şi mergeţi să căutaţi nişte tonţi pentru
un cerc al liniştii. Căutaţi-l pe Magellan să vă ajute la
recoltă – proverbialul Magellan era unul care făcuse turul
Tehnopolisului, dormea o noapte ici, o noapte colo, prin
celulele pe unde găsea câte-un loc liber, căutând armonia
perfectă.
- Nu mai bate, ţărane! îl apostrofă Falkenhurst pe
Tilcotil.
Acesta, ud leoarcă, se întorsese cu o piatră – cine ştie
de unde se chinuise s-o ia căci avea degetele de la mâna
dreaptă însângerate - şi tot bocănea în camera de luat
vederi de lângă patul său.
- Da, măcar să murim liniştiţi! Du-te-n mă-ta-n cur în M
să-ţi fredoneze vreun tâmpit ceva de Mozart şi lasă-mă-n
pace! Cretinu’ dreacului!
Nimeni nu a mai spus nimic. L-am lăsat să izbească
ritmic carcasa de protecţie. „Toc! Toc! Toc! Toc!”, un ceas
al neputinţei.
- Aha!
Se auzise cum se spărsese ceva. Să fi trecut un sfert de
ceas? Era posibil?
Ne-am uitat cu toţii curioşi la isprava lui Tilcotil. Reuşise
să spargă doar porţiunea subţire de jos care proteja ţeava
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plesnitoarei, sus abia dacă se zărea vreo zgârietură.
Dar ochii lui Tilcotil refuzau să se stingă, măcar să
acopere cu pământ plesnitoarea!
- Zău, Lörincz, încetează, ne faci rău tuturor! Ştii şi tu că
le curăţă.
Periodic din plesnitori ieşeau nişte tije micuţe şi se auzea
un zgomot ca de sfredel.
Tilcotil se scurse pe lângă pe perete. Între picioare i se
rostogoli silexul însângerat şi rămase cu privirea pironită
asupră-i.
M-am întors la fereastră.
Mă tot uitasem la jumătatea de stejar prăbuşită în Styx
şi nu văzusem esenţialul!
- Băieţi, eu plec!
Se stinsese Tilcotil şi mă aprinsesem eu.
Am întâlnit doar priviri compătimitoare. Le spusesem
că predasem caietul şi mă-nţelegeau... Murambadze
mă sfătuise să stau şi s-aştept, n-aveau ce „vânători” să
trimită după mine, Tilcotil mă liniştise însă în felul lui,
n-aveam unde să m-ascund, un snop de plesnitori şi-apoi
„păianjenii” – roboţii cu multe extensii, folosiţi pentru
reparaţiile pereţilor exteriori - mă vor căra în Citadelă.
- Dacă nu e curent înseamnă că nici gardul electric nu
funcţionează.
- Ce-nseamnă ştiinţe exacte!
- Bravo!
Voi merge pe trunchiul prăbuşit până unde se poate,
apoi mă voi arunca spre malul celălalt.
- Literasu’, ai să ieşi friptură de-acolo, dac-o să mai ieşi...
încercă să mă descurajeze Sahil.
- Mai las-o naibii de raţiune, dacă tot calculăm şi nu nencumetăm să facem nimic, o să murim ca nişte şobolani.
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Dădu din umeri:
- ştii bine că nu-ţi vreau răul, măcar verifică dacă nu
cumva au pus în funcţiune un generator de rezervă, ceva.
Sau dacă nu au energia redirecţionată în punctele vitale.
- Cum să fac asta?
Stătu o clipă în cumpănă, apoi mă îndrumă spre
Citadelă.
- Dacă nu merge „biroul de primire”, înseamnă că...
Am luat-o la fugă.
Acele marelui ceas de pe Citadelă erau înţepenite la
şapte fără şaptesprezece minute.
Gâfâind am ajuns în intrând. Am încercat, identificatorul
nu funcţiona.
Am dat să plec însă m-am uitat din nou la uşa din nişă.
Nu trecuseră nici trei ore de când o pipăisem temător. Am
pus palmele pe ea şi am împins uşor. M-am uitat la camere.
Nimic. Am împins cu toată puterea. Nu se clintea. Un zid.
Curgeau poveşti că e groasă de jumătate de metru.
Şi dacă ne-am fi împins în ea zece – douăzeci de deţinuţi?
Dacă am fi rupt o creangă groasă din stejar şi am fi folosit-o
ca pe-un berbece?
Nu mi-am putut abţine un hohot de râs. Râdeam. De
prostia mea. Această singură uşă a citadelei era situată în
dreapta nişei, ori în nişă s-ar fi putut înghesui maximum
trei-patru condamnaţi care n-ar fi avut nicio forţă. Iar
berbecele... doar să fi căutat unul cu cot pentru mintea mea
în colţuri!
Am luat-o la fugă prin ploaie. Râzând.
- Spune-le despre noi!
Am dat din cap.
- Dacă scap, voi povesti ce se întâmplă aici!
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Era de datoria mea să le promit, deşi n-aveam nici cea
mai mică idee unde aş fi putut face asemenea dezvăluiri...
Prin reducere la absurd, să zic că n-aş fi fost prins imediat,
mare parte din presă era controlată de guvernământ, iar în
reţea postarea ar fi trecut neobservată. Doar să fi mers pe-un
monociclu cu o singură pedală şi să fi înghiţit şi treizeci de
ouă ca-n Greaţa lui Ducray în timp ce povesteam, da, poate
aşa aş fi avut vreo şansă să devină un viral. Din care toţi ar
fi reţinut culoarea monociclului sau freza mea...
Doar dac-aş fi găsit vreun nebun sinucigaş pe la vreun
post de radio obscur... Oricum, mi-era clar că n-avea să mă
creadă nimeni, n-aveam nicio dovadă, iar coordonatorii
afacerii ar fi produs într-o singură noapte zeci de filmuleţe
cu tehnopolitani mulţumiţi şi surâzători...
- Ai grijă!
- Da. Şi voi s-aveţi grijă de voi!
Îmi părea rău că nu erau şi Robert, Penson şi Kerkovidan,
Cavanera, bătrânul Brokoff... să-mi iau rămas bun şi de la ei,
dar nu era timp de făcut turul Tehnopolisului cu o năframă
înlăcrimată. După ce ne-ntâlnisem cu Kerkoportas, Brokoff
nici nu mai apăruse în celulă. Mi-ar fi părut rău să fi făcut
vreun gest necugetat.
Dar al meu cum putea fi considerat?
M-am urcat pe trunchiul stejarului fulgerat şi am sărit
uşurel. Nu se mişca. Am făcut doi paşi, m-am întors şi leam mai făcut o dată din mână.
- Hai că dacă merge, vin şi eu! mă asigură Tilcotil.
Vorbesc şi cu de Luth, cu Bazouges, cu Michal... altfel
răzbim în grup afară.
Am dat din cap. Nu-mi păsa dacă avea să mă urmeze
cineva...
Am aruncat o privire şi spre silueta întunecată a Citadelei
infovore care domina Tehnopolisul. Moarte sau moarte.
164

Citadela de fier

M-am concentrat din nou asupra trunchiului căzut. Un
pas. Încă unul. Încă unul. Am încălecat o ramură groasă.
Încă un pas.
- Gaderian, ai grijă!
- Literasu’, ai grijă!
La al doilea strigăt mi-am întors privirea. Wolfhalden
pusese deja piciorul pe trunchiul doborât. Nu mai aveam
nicio scăpare. Corpul M era exact lângă stejarul căzut, însă
o clipă nu-mi trecuse prin minte c-ar putea să mă vadă şi să
vină să regleze toate conturile...
M-am uitat la el. Un colos. Să fi vrut să-l împiedice
literaţii mei şi n-ar fi avut cum...
M-am uitat la Walter resemnat. Poate era mai bine aşa,
să mă duc după Hajnalka, în neant. Pentru o fracţiune
de secundă mi-a trecut prin cap să mă împotrivesc. Un
gest gratuit, atins de ridicol, Wolfhalden era de două ori
talia mea... Să încerc să mă agăţ de el atunci când mă va
zdruncina din primul pumn? Să ne întâlnim toţi trei în
iubita pace? Prea mulţi! Am răsuflat adânc şi m-am lăsat
moale. Cât de dureroasă putea fi desfiinţarea? Câteva clipe
peste care trebuia să trec ca un bărbat adevărat.
Înaintase sigur pe sine şi se oprise la doi paşi de mine.
Goliat şi David fără praştie, fără piatră. Ce util mi-ar fi fost
silexul lui Tilcotil de care îmi bătusem joc.
- Hai, ce mai aştepţi?
Vocea mea spartă îl făcu să tresară, parcurse distanţa
rămasă cu grijă, iar ajuns lângă mine mă întoarse ca pe-un
copil şi mă luă de subsuori.
- Mergi!
Ca băut am început să mă îndrept spre capătul
stejarului, păşind fără grijă peste ramuri. Nu înţelegeam de
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ce nu mai voia să-i văd faţa. Se simţea prost în postura de
călău? N-avea de ce! Un om care o iubise şi el pe Hajnalka.
Nebuneşte, se pare. De apreciat!
Ne-am oprit. La un pas în faţa mea stejarul intra în Styxul
acid. Bule mici şi-un pui de fum, parcă verzui, arătau că
lichidul toxic, chiar tăiat de masiva cantitate de apă căzută,
continua să-şi facă treaba dizolvând materia organică. Am
vrut să risc o întoarcere şi să-i spun că nu-i port pică şi că-l
stimez, dar nu schiţai niciun gest, iar vorbele mi se opriră
în gâtlej.
Patru-cinci metri mă mai despărţeau de malul opus. Să
mă fi smuls din palmele lui mari şi să mă fi aruncat în Styx.
Din două trei lovituri de braţe aş fi atins malul, aş fi încercat
să-mi scot repede salopeta...
Parcă îmi auzise gândurile, căci mă înhăţă puternic de
mijloc.
Am înghiţit în sec şi abia dacă am reuşit să articulez:
- Bine!
- N-aveai cum să reuşeşti singur! şi mă aruncă cu putere
spre gard.
În spate am auzit un plescăit puternic.
Mi-a trebuit ceva timp să-mi revin, să-mi trag picioarele
şi să-mi scot pantofii care-mi sfârâiaiu ca băgaţi în ulei
încins. Unde intra stejarul în Styx nu mai era nici urmă de
Wolfhalden, doar lichidul acid unduia jinduitor, greoi.

166

Epilog
„Before me there is no way,
Behind me there will arise a way.”
Kotaro TAKAMURA

Am măsurat cu luare-aminte ultimul obstacol aflat
în calea libertăţii; dac-ar fi fost deconectat, gardul putea
fi escaladat cu uşurinţă. Am întins mâna spre gard... şi
am retras-o temător. Dacă avea o sursă de alimentare
independentă, la cele câteva zeci de mii de volţi care
bănuiam că circulă prin el, aş fi murit instantaneu.
M-am uitat la cei de pe malul celălalt cum se topeau
într-o ceaţă nelămurită. Am încercat să-i fixez cu atenţie,
însă contururile clare alternau într-un mod de-a dreptul
aiuritor cu imagini înnegurate.
Capul îmi vâjâia puternic. Vaporii exalaţi de Styx să fi
fost de vină?
Îmi reveni în minte supărătorul gând că totul, dar absolut
totul, putea să fie doar o închipuire de-a mea... Persoanele
care dansau frenetic, prinse-n pâclă, nu făcură decât să-mi
întărească gândul străin.
Afară nu întâlnisem pe nimeni, nu auzisem măcar de
vreo persoană care să fi fost eliberată dintr-un Tehnopolis.
Auzisem măcar de aceste unităţi de reeducare? Ba parcă
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îmi spusese totuşi un aviator că aşa se văd tehnopolisurile
din exterior, înconjurate de o ceaţă artificială? Sau nu...
Şi dacă mă chema Gaden Gaderian? Numele îmi era
sensibil mai apropiat, îmi suna mai bine, mai familiar...
Dacă nu exista nicio hidrazid benespeptidă?
Oare nu eram cumva în beciurile poliţiei? Sedat şi cu
mintea rătăcită, născocind un paravan virtual...
Dar în cazul ăsta, toată literatura citită cui aparţinuse de
fapt? Erau fragmente rememorate, de prin cărţile pe care
le citisem în tinereţe, era ceea ce-aş fi putut eu scrie sau
erau, într-adevăr, creaţiile lui Hallac, Khaziel... În anii de
liceu ţinusem un soi de jurnal în care strângeam fărâme
de înţelepciune, motouri, butade, versuri ce mă fermecau,
de-acolo poate veniseră, amestecate, şi calambururile,
şi vorbele de spirit... Muntele de argint al lui William
Wallays. Dar Muntele de argint / Silverberg era titlu sau
autor? William Wallays nu era de fapt Wallace, fiul lui Alan
Wallays?
Îmi veni în minte un vers genial, tot ce poartă un nume
e sortit pieirii... Cum îl chema pe poet? Îl ştiam? Îl ştiusem
vreodata? Exista? Dar Hallac în caietul căruia citisem ultima
dată că trăim într-o lume absurdă pentru că e absurd să fii
fericit singur, absurd să trăieşti fericirea în doi, absurd, de
asemenea, ca doar câţiva oameni să fie fericiţi şi nu toţi?
Lörincz, Hallac, Khaziel, Kugelschreiber, Ducray... în ce
limbă vorbisem cu atâtea naţii? Engleză? Ne implantaseră
vreun cip, vreun microtranslator?... În Tehnopolis nu
auzisem vorbindu-se de aşa ceva...
Dacă era un vis? Dacă era ultimul meu vis?
Iorgos Kerkoportas... Iorgos, numele unchiului
Hajnălkăi, iar Kerkoporta, titlul unei cărţi, uitata poartă a
Constantinopolelui...
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Capul începu să-mi vâjâie şi mai puternic, dădui să mă
sprijin de sârmă, dar mă reţinui la timp.
...De fapt, care era adevărul?
Totul era înnegurat în afara unei raze de soare ce tăia
norii negri şi joşi din exterior.
O lume absurdă. Încă.
M-am uitat înspre locul unde trebuia să răsară steaua
Hajnalkăi şi-am întins mâna spre gard.
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