UN ÞIPÃT DE PÃUN
- roman cinematografic -

N.A. Fals solilocviu: nãscute dintr-o memorie afectivã
suspectã de hipertrofie, personajele gliseazã din prezentul imund,
plonjeazã în trecut, balansând spre un azimut iluzoriu, în secvenþe
temporale ºi atemporale. Povestirea celor vizualizate pe firul
cinematografic al relatãrii unor întâmplãri trãite, auzite, retopite
în creuzetul imaginaþiei este, de fapt, supapa de eliberare a unui
EU în trecere...
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O frãþeascã prietenie m-a legat încã din E.T.
facultate
de
∞ M-J.T.
majoritatea colegilor din promoþia noastrã - supranumitã „de aur”
(IATC 1952-1956) - sentiment dovedit trainic dupã 60 de ani de
la absolvire ºi la care se adaugã duioasã tandreþea - când îmi
amintesc de cei mulþi dispãruþi dintre noi - sau materna îngrijorare
când mã gândesc la prea puþinii rãmaºi...
Am fost o promoþie rãsfãþatã de muze; doi dintre colegii
mei ºi-au continuat studiile devenind regizori, alþi câþiva s-au
apucat de scris - discret sau la vedere. Un astfel de neastâmpãrat
care a rãscolit mereu comorile muzelor în cãutarea creaþiei este
prietenul meu, Eugen Todoran.
Cândva l-am aplaudat ca actor - apoi ca regizor - ºi sper cã
o sã-l pot lãuda ºi ca autor, pe tãrâm literar unde s-a aventurat
împreunã cu soþia sa, Marie-Jeanne.
Sanda Toma, actriþã a Teatrului Naþional Bucureºti
Cuvinte despre:
Eugen:
Modestia curatã a copilului nãscut pe malurile Mureºului,
sensibilitatea profundã descoperitã în contopirea sa cu arta teatralã
pânã la atingerea performanþei regizorale multipremiate.
Ardelean cu har ºi iubire de inteligenþã ºi frumos, iscoditor
subtil în abisurile trãirilor omeneºti.
Marie-Jeanne:
Sub impresia de modestie se ascunde tenacele scorpion,
hipersensibil, fidel, cu o anume nobleþe luminoasã, inteligentã,
complexã.
Mã gândesc, la finalul lecturii acestui roman, strãbãtutã de
un sentiment tulburãtor, cã, în adâncuri, am asistat la citirea unei
partituri în care muzica rezona în mine ºi mã cucerise prin forþa ºi
talentul interpreþilor ce ºi-au fãcut din înlãnþuirea sufletelor lor...
un destin.
Alexandra Orban, Realizator de Teatru ºi Film, Televiziunea
Românã
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ÎN LOC DE PROLOG

N.A.1
Asimilându-mi pânã la contopire cele „Trei feþe” ale
lui Blaga:
„Copilul râde:
Înþelepciunea ºi iubirea mea e jocul!
Tânãrul cântã:
Jocul ºi înþelepciunea mea-i iubirea!
Bãtrânul tace:
Iubirea ºi jocul meu e înþelepciunea!”,
am stat în poveºti (aºa se spune în Ardeal!) cu Maja
dar ºi cu celelalte personaje pe care le veþi cunoaºte dacã
veþi citi, cu aplecare rãbdãtoare ºi participativã, paginile ce
urmeazã.
La început a fost un joc, amintirile reale înscrise în
ADN-ul meu existenþial ºi deopotrivã alunecarea voitã în
imaginar s-au cerut a fi împãrtãºite.
Experienþa de om de teatru ºi televiziune m-a îndrumat
spre relatarea filmicã a acestor incursiuni în memorie, în real
ºi în imaginar.
Termenii din limbajul tehnic cinematografic: secvenþa
- ca parte dintr-un întreg, flash-back-ul trimiterea într-un timp
anterior, traveling-ul - miºcare lentã, egalã, cursivã de aparat
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pentru a sugera o panoramare din perspectiva privitorului,
unghi plonjat, panoramice, diferite dimensiuni ale cadrului
raportate la înãlþimea omului: PP-prim plan, PG-plan general,
GP-gros plan, PD-plan detaliu, sunt termenii specifici
procedeelor de filmare, aleºi în mod aleatoriu, care îºi propun
doar sã sugereze o posibilã ºi foarte subiectivã filmare
imaginarã… Doar atât! (E.T.)
N.A.2
Sugestiile cromatice din preambulul secvenþelor alese
în mod arbitrar „coloreazã” imaginile prin transpunerea de
fapt a stãrii emoþionale declanºate de poveste.
În esenþã, culorile vehiculeazã înþelesuri codificate,
tabu-uri, prejudecãþi, cãrora ne supunem (fãrã sã ºtim uneori),
care ne influenþeazã de la mediul ambiental, comportamental,
limbajul, chiar ºi imaginarul oniric.
Culorile sunt într-o continuã preschimbare alchimicã,
pornind de la cele de bazã, trecând prin cele complementare,
ajungând la interminabile nuanþe ºi chiar non-culori (alb/
negru).
Lumea, viaþa este coloratã… totul este sã înveþi sã
priveºti în culori, sã le simþi vibraþia, chiar dacã percepþia
lor diferã de la privitor la privitor.
În aceastã cãlãtorie în care v-am invitat toate simþurile
intenþia a fost sã vã sugerãm cã, în trãirea realitãþii, chiar ºi a
visului, colorate real ºi imaginar, punctul de sprijin imuabil
este convingerea legãrii noastre ca fiinþe trãitoare pe Terra
de planul suprem al Divinitãþii, prin credinþã.
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Cu alte cuvinte sã te contopeºti cu realitatea vieþii
prezente, aspirând permanent spre o înãlþare spiritualã (MJT).
∞ - Notã explicativã
Nu este o eroare de tipar ci un simbol al infinitului,
numit ºi nodul eternitãþii, nodul dragostei sau nodul mistic;
este simbolul unitãþii în dualitate, reprezintã echilibru ºi
armonizare, de la echilibrul cosmic pânã la cel intim.
Este semnul de legãturã dintre numele celor doi
povestitori.
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CAPITOLUL I
AUTOGRAFUL

Motto: Sunt succese care te înjosesc ºi
înfrângeri care te înalþã.
(Nicolae Iorga)
Secvenþa 1: Nano inima - anii ’90
Panoramice lente.
Cromaticã multicolorã pe fond roºu stins, pompeian
Matei nu era în apele lui… Lucrase pânã spre ziuã la
decupaj. C.N.C-ul îi acceptase scenariul dar, de acum, urma
un alt challenge: transpunerea în imagini a poveºtii lui Ghighi
Nicoarã.
Flash-back / alb-negru
Prin anii ’50, în plinã teroare a arestãrilor politice, i se
ºopteºte tânãrului student la Medicinã, Ghighi Nicoarã, cã
se aflã pe lista urmãriþilor, cu ºanse mari de a fi „sãltat”;
sfãtuit de ai sãi, înarmat cu douã cãrþi, Biblia ºi o ediþie mai
veche a Sonetelor shakespeariene, G.N. ia drumul muntelui,
noaptea, ca sã ajungã la bãtrâna Saveta, singura locuitoare a
unei cãscioare de lemn, sus, într-o vâlcea ascunsã de ochii
lumii; aproape oarbã, uitatã de Dumnezeu pe pãmânt, ea,
Saveta, era îngrijitã de o copilã - rudã mai îndepãrtatã - care-i
aducea de mâncare ºi o întreba de bunã ziua. Tânãrul fugar
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îºi spune povestea ºi o roagã pe mama Saveta sã-l gãzduiascã
în podul dublu de lemn al casei, în care se ajunge prin
chepengul din colþul cãmãrii. Acolo a stat ascuns Ghighi
Nicoarã cinci ani din viaþã, cãutând sã desluºeascã slova lui
Dumnezeu ºi valoarea cuvântului ºi a rimei. Viaþa - sau
destinul - a fãcut ca, zãrind-o din ascunzãtoarea sa, printre
scândurile podului, pe Mãria, codana de 15 ani, sã se
îndrãgosteascã fãrã cale de întoarcere… Cei doi s-au iubit
cu patimã, învãþând prima lege a firii: IUBIREA. Dar, într-o
zi, acei miliþieni sau securiºti sau ce-or fi fost ei, cu pistoale
la uniformã, au descoperit urma lãsatã de opincuþa Mãriei
pe lada de fãinã pe care se sãlta, înainte sã o prindã de sus,
de subsuori, iubitul ei ca sã o ridice prin chepeng în pod.
Urma aceea le-a dezvãluit ascunzãtoarea. Amândoi au fost
închiºi. Doi ani de zile au fost supuºi interogatoriilor. În
închisoare, tânãra a nãscut un fecior, pe Victor. Dupã 7 ani,
cei doi - adicã acum trei - au fost eliberaþi din lipsa motivelor
probatorii. Ghighi a absolvit Medicina la Cluj ºi a ajuns
medic cardiolog, vestit nu numai pentru capacitatea sa
profesionalã dar ºi pentru omenie. În prezent, trãieºte la
Braºov, þintuit într-un fotoliu cu rotile, rememorând, la
nesfârºit, crâmpeie din propria viaþã. Din ecuaþie lipseºte doar
feciorul, împuºcat într-una din temerarele tentative de a trece
Dunãrea înot, la sârbi… Era octombrie 1989.
N.A. Povestea lui Ghighi ºi a soþiei sale este autenticã:
cei doi au stat în gazdã la ai mei câþiva ani, înainte de a se
stabili la Braºov.
Revenire din flash-back
Matei ajunge târziu la eveniment: lansarea volumului
de teatru al unui tânãr debutant. Oprit în cadrul uºii masive
de lemn, priveºte în jur peste ochelarii cu multe dioptrii.
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Scriitori, critici literari, actriþe, actori; aceleaºi figuri, aceleaºi
zâmbete uleioase. Pare stânjenit de faptul cã unii întorc capul
spre el cu reproº. Alocuþiunile sunt pe sfârºite. Încearcã sã
prindã câte ceva. Îi recunoaºte pe critici dupã intonaþii ºi
dupã stereotipiile sentenþioase: „Scrisul tânãrului debutant
prefigureazã un dramaturg de geniu”.
„Aceleaºi cliºee, aceleaºi aplauze seci, formale”, îºi
aude, în gând, propriul comentariu, în timp ce recunoaºte
glasul isteroid al nelipsitei cronicãrese, acrã, nazalizând
aceleaºi preþiozitãþi:
- Atenþie la brontozauri, atenþie la cei ce nu acceptã
dramaturgia tinerei generaþii… noul limbaj, atenþie la…
„Noile stereotipii le înlocuiesc pe cele vechi”, se amuzã
Matei; îºi potriveºte ochelarii cu degetul arãtãtor, gest reflex
pe care îl foloseºte când vrea sã se separe de ceea ce-l
înconjoarã sau, dimpotrivã, sã fie atent, sã vadã mai bine
ceva ce-l intereseazã. De data asta priveºte în sus, spre
vitraliile sofisticat colorate, urmãreºte stucaturile ºi plafonul
casetat al salonului. „Fin de siècle, la fel ca ºi mobilierul”,
comenteazã în gând.
Aplauzele îl readuc la realitate: ca trezit din somn,
priveºte peste capetele asistenþei.
Tânãrul debutant vrea sã spunã ceva. Zgârie cu unghia
microfonul de pe stativ - aºa cum fac cântãreþii de prin localuri
ca sã se asigure cã boxele funcþioneazã - ºi, dupã o mult prea
lungã pauzã, încearcã sã se facã auzit…
- Vã rog sã mã scuzaþi… sunt emoþionat… sunt foarte
emoþionat…
Asistenþa îl aplaudã.
- Vã mulþumesc… vã mulþumesc mult… sincer, nu mã
aºteptam la…
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Amfitrioana, distinsã ca de obicei, se adreseazã cu
preþiozitate:
- Urmeazã sesiunea de autografe… Poftiþi, vã rog!
„Ar trebui sã o roiesc”, îºi zice Matei.
Intimidat, tânãrul dramaturg se îndreaptã spre biroul
dinainte pregãtit ºi se aºazã în fotoliul somptuos. Matei ia
un exemplar din stiva de pe masa de lângã intrare. Din
curiozitate profesionalã, rãsfoieºte câteva pagini pe care le
parcurge în diagonalã. Îl intereseazã dialogurile.
„N-are viaþã!”, îºi zice în timp ce priveºte coperþile. Il
surprinde titlul: „Nano inima - teatru”, deasupra cãruia
troneazã, disproporþionat, numele autorului debutant.
„Copertã lucioasã, litere aurite, hârtie velinã. Cine o fi
în spate… cine e sponsorul?”…
Îºi învinge cu dificultate lehamitea pe care o resimte
ca pe o stare de greaþã asemãnãtoare rãului de mare… amestec
de parfumuri dulcege ºi miros acru de þigãri proaste… o
mizerã ameþealã trãitã cândva… senzaþia de ruliu - tangaj,
tangaj - ruliu… ambarcaþiuni în derivã. Gândurile îi fug
inexplicabil… Memoria involuntarã îl aruncã într-un alt
timp…
flash-back
Secvenþa 2: Iola
Unscharf trans/trav
Bleu ciel-albastru marin
Lecturile îi întreþineau vibraþia continuã a instinctului
de libertate, setea tinereascã de hoinãrealã spre depãrtãri.
Nevoia de neprevãzut îi rãscolea simþurile… tangaj-ruliu…
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Matei cel încãpãþânat îºi dorea, cu orice chip, sã
concretizeze imaginarul în ceva palpabil… nu singur ci
împreunã cu Meta. Aºa cã l-a rugat, l-a îndemnat, a insistat…
s-a folosit de argumentele cele mai penibile, de exemplu
lacrima apãrutã în colþul ochiului…ca sã-l ajute sã facã
desenul tehnic al unei iole… Mai mult, a pus pe masã o coalã
de hârtie milimetricã, echer, trusã de compas, creioane
colorate Hardmuth, radiere, toate astea ºi multe alte
argumente materiale convingãtoare, chiar ºi o bucãþicã de
halviþã „împrumutatã” din cãmarã, fãrã ºtirea mamei…
Trebuia conturatã pe hârtie o iolã… Meta, concentrat în
încercarea de a se aduna în sine, a inspirat adânc, ºi-a ridicat
ochii spre tavan, dupã care cei doi au trecut la lucru: cu
pioneze au prins coala de hârtie de blatul mesei din sala de
cantinã a internatului… Nu le-a trebuit prea mult timp…
Iola se nãºtea din linii arcuite, suple ºi unghiuri ascuþite sau
drepte trase cu T-ul… De fapt, nu semãna defel cu schiþa
iolei desenatã obsesiv de Matei în momentele lui de
plictisealã la orele de matematicã, pe caietul cu pãtrãþele…
Jos, în stânga desenului, în loc de semnãturã, era notatã scara
de execuþie: 1/100?…
În fapt, Matei ºi Meta nu apucaserã sã vadã niciodatã
nici marea, nici iola cea mult visatã.
Cei doi, nedespãrþiþi, vorbeau monosilabic… se
înþelegeau mai mult prin semne codificate… se completau,
imitându-se pânã ºi la mers… pãºeau în acelaºi ritm, cu
aceeaºi cãlcãturã… În mare tainã ºi-au pus la un loc toate
economiile, s-au împrumutat de la colegi, de la prieteni…
Folosindu-se de principiul „scopul scuzã mijloacele”, ºi-au
vizitat rudele, chiar ºi mãtuºile cele mai îndepãrtate,
cerându-le, sub diferite pretexte, bani cu împrumut… Ultima
dintre ele s-a oþãrât la ei:
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„Voi, nepoþii mei?… habar n-am… ce tot îndrugaþi
acolo… nici n-am auzit de voi!”
Au bãtut în retragere… Matei a observat cã, pe sârma
din curte, era întins la uscat un cearºaf…ºi, la semnul fãcut
cu ochiul de Meta, l-a înºfãcat ºi l-a îndesat în raniþã.
- Asta în loc de mulþumesc, tuºico! a aruncat, peste
umãr, Meta.
În studiul aprofundat de cercetare quasi-ºtiinþificã, Meta
ºi Matei au cotrobãit prin biblioteca ºcolii ºi, pornind de la
celebrele „Aventuri ale submarinului Dox”, au citit, din
nevoia de documentare, tot ce-au gãsit în materie de limbaj
marinãresc… Termeni de specialitate: „ambarcaþiune = vas
mic cu vâsle sau vele…, astrometrie = ramurã a astronomiei
care se ocupã cu stabilirea poziþiei stelelor…, canonierã =
vas mic de patrulare, de pazã a coastelor pe râu sau pe mare…,
iolã = ambarcaþiune uºoarã, cu velã prinsã de catarg…, far =
construcþie înaltã prevãzutã cu luminã pentru semnalizare la
distanþã spre orientarea navelor”…, noþiuni care revelau o
lume specialã…
Apoi, totul s-a desfãºurat într-o vitezã ameþitoare… Au
plecat, în mare secret: pe jos, cu „Ia-mã, nene!”, pe platforma
unui mãrfar, pe Dunãre, în cala unei barje, pe un soi de vas
ponton… nu s-au oprit decât pe braþul Chilia… la Periprava
- capãt de þarã, un sat de lipoveni. Au observat, cu îngrijorare,
sârma ghimpatã ºi, undeva sus, cocoþat într-un fel de cuºcã,
un soldat cu arma la vedere.
Cu rucsacul doldora de iluzii, cu douã sticle de spirt
medicinal ca trusã de prim ajutor, - asta la ideea lui Meta! dar ºi cu câte un sãculeþ de mãlai, tinerii, fãrã sã-ºi punã în
calcul riscul de a se întâlni cu grãnicerii de coastã care sigur
i-ar fi luat la întrebãri ºi i-ar fi trimis sub pazã, pe jos, de
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unde au plecat, s-au scufundat în aventurã… De data asta,
ºansa a fost de partea lor: Matei a zãrit, ascunsã de stufãriº,
o fostã cherhana… Câteva scânduri putrede fãceau legãtura
între canal ºi bãtãturã… coliba sta gata sã se prãbuºeascã…
în apropiere, o barcã hârbuitã, rãsturnatã pe o parte:
- Seamãnã cu un animal rãnit! ºi-a imaginat Matei…
- … parcã ar trage sã moarã…, l-a completat Meta.
Câinele legat de par nici n-a catadicsit sã mârâie…
- Hei!… E cineva pe aici? a strigat Matei.
- Nu-i nimeni! a rãspuns Meta…, stãpânul o fi pe baltã.
Cei doi s-au aºezat la umbra singurului pom… un zarzãr
amãrât. În faþa lor, undeva departe, se vedea farul care clipea
ritmic… la fel ca secundarul ceasornicului de acasã…
În rest, nici o undã, nici o boare de vânt, nici un þipãt
de pasãre… totul era înþepenit în nemiºcare… soarele
începuse sã apunã… Din senin, au apãrut roiuri negre de
þânþari… s-au repezit asupra lor. Zadarnic au încercat sã se
apere… se plezneau la nimerealã peste braþe… peste faþã…
peste piept… Ca sã scape de atacatori, s-au repezit în colibã…
Dimineaþa l-a gãsit pe Matei dormind profund, un somn
adânc, fãrã vise… în timp ce Meta, nemiºcat, aþintea în
continuare, cu ochii înroºiþi de nesomn, farul.
Secvenþa 3: Artiomka
Imagini cu lentilã „ochi de peºte”
Roºu-stacojiu
- Bre!… BRE!… Care eºti acolo? a rãcnit mãtãhala
apãrutã din stufãriº când a vãzut în bãtãturã ceaunul pus la
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fiert pe pirostrie. Cei doi, uimiþi de înfãþiºarea lui, îl urmãreau
printre stinghiile colibei: un uriaº, dezbrãcat pânã la brâu,
cu pãrul ºi barba roºcate, slinoase, încâlcite, cu ochii albaºtri
încruciºaþi de bãuturã… desculþ, ducea pe umãr o vârºe în
care se zbãteau peºti…
Ruliu… tangaj… tangaj… ruliu…
Aºezaþi la masa din curte, uriaºul Artiomka molfãia pe
nerãsuflate bucãþi de peºte cu mãmãligã înmuiate în mujdeiul
gros, uitând sã-i îmbie ºi pe cei din faþa sa care, cu bãrbiile
sprijinite în pumn, înghiþeau în sec…
- Ãla ce peºte e? întreabã Matei.
- Care, bre?
- Ãla din care înfuleci matale!
- Ciortan… rãspunde lipoveanul.
- Ciortanul e peºte gustos? insistã Matei.
- Cu mujdei…, bun!
blid.

- Dar ãla? aratã Matei cu degetul spre un alt peºte din
- Care bre?
- Ãla cu botu’ lat, din dreapta.
- Ooh… cegã… davai, davai… oceni haraºo…

- Are oase? întreabã Matei, întrebare la care Artiomka
nu mai rãspunde. Doar le aruncã o privire cumplitã…
- Bre… bre… da’ voi ce cãutaþi p-aci? Vãd cã scule de
pescuit n-aveþi…, la peºte nu vã pricepeþi…, ce cãutaþi aci?
- O barcã! a rãspuns Meta. Vrem sã þi-o cumpãrãm pe
asta… a matale!

Un þipãt de pãun

17

- Asta barca Niet! Asta nu barcã… nu pluteºte…
înghite apa… cade… cade… bâldâbâc!
Spre mirarea acestuia ºi dupã multe târguieli, au reuºit
sã ajungã la învoialã: au cerut la troc barca hârbuitã, pe una
din sticlele cu spirt ºi doi pumni de mãlai aduse cu ei de
acasã… Uluit de ceea ce i se întâmpla, Artiomka nu mai
ieºea din beþie… dar, în clipele lui bune, adicã numai noaptea,
la adãpostul întunericului care-i ferea de privirile grãnicerilor,
i-a învãþat cum se reparã orice stricãciune apãrutã în scândura
bãrcii, cum se construieºte un catarg, ordinea în care se ridicã
pânzele sus spre a prinde vântul… În timp ce lustruiau de
zor la barcã - mai bine zis o chefãluiau (alt termen învãþat
din dicþionarul de navigaþie) -, pe rând, Matei ºi Meta aruncau
bãtrânului lipovean câte o întrebare, aparent întâmplãtoare:
„Ce distanþã e pânã la far? Cât e pânã la mare, dacã o luãm
pe aici? Când e mai bine sã pornim spre larg? Când se
schimbã paza de coastã?”…
Într-o dimineaþã, ciudatul lipovean, netrezit încã din
mahmurealã, sâcâit de întrebãrile celor doi, s-a repezit la ei:
- De-acu’ gata, bre! Cã ne vãd ãºtia ºi dãm de belea…
Ne ciuruie!!!…
Ruliu… tangaj… tangaj… ruliu
Ambarcaþiunea pe care cei doi se încãpãþânau sã o
numeascã iolã aºtepta momentul lansãrii la apã… Trebuia
prins intervalul în care canoniera - patrula de coasta - nu
circula. Au cãzut de acord cã ridicarea pânzei pe catarg e
bine sã o facã de abia dupã ce ieºeau la mare. Evenimentul
mult aºteptat a avut loc într-o noapte fãrã lunã. În timp ce
marangozul sforãia de se cutremura coliba, cei doi s-au
furiºat, pe lângã câinele adormit ºi el, spre barca ascunsã în
stufãriº… ºi, dintr-un salt, duºi au fost…
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Meta, cu privirea mai bunã, aºezat la prova, scruta
întunericul…
La pupa, Matei, cu ochelarii legaþi cu sfoarã dupã
urechi, þinea strâns în mânã o jumãtate de pagaie ruptã,
pregãtit sã vâsleascã. N-a fost nevoie. Curentul ducea de la
sine barca înspre mare.
Azimut: farul - ochiul de ciclop - clipea obsesiv
atrãgându-i ca un magnet… Dincolo de el, îi aºtepta marea…
nesfârºita întindere de ape cu aerul ei sãrat… iluzia
libertãþii… îi auzeau rãsuflarea ritmicã a talazurilor…
chemarea ºi dorul de evadare din realul cenuºiu… Utopie!
„Da, mi se împlineºte visul!” murmura, pentru sine,
Matei.
Primul val la care nu se aºteptau a împrãºtiat peste ei o
ploaie rece… Barca s-a înãlþat ameninþãtor din pupa… Meta
reuºeºte cu greu sã se agaþe de marginea bãrcii, în schimb
Matei, trântit cu o zmuciturã pe fundul acesteia… înghite
deopotrivã aer ºi apã… ca peºtii…
- Þin’te bine!… Þin’te bine, Matei - rãcnea Meta.
Începe tangajul!…
„Hei!!! TANGAJ”… Alt cuvânt, învãþat pe vremea
pregãtirii lor… Cuvinte din dicþionarul cu termeni marinãreºti
care le stimulaserã imaginaþia… Iluzia aventurii…
Pe neaºteptate, barca s-a smucit, a început sã balanseze
de pe o parte pe alta…, tot mai aplecat…, tot mai periculos.
- Þin’te bine, Matei! A început dansul!… striga Meta
încântat, excitat de noutatea senzaþiilor… ruliu-ruliu…
tangaj-tangaj…
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Matei nu-l mai auzea. Efectul balansului s-a abãtut
asupra mãruntaielor sale, mult prea sensibile ºi neobiºnuite
cu asemenea experienþe. Aplecat peste bord, restituia mãrii
ultimele rãmãºiþe din ciorba de peºte mâncatã cu o zi înainte.
Între icneli, tremurând de încleºtarea degetelor pe marginea
bãrcii, lui Matei i se nãzare cã din strãfundurile rãscolite
iese la suprafaþã, ca o nãlucã, un fragment din partea lateralã
(chilã?!) a unei strãvechi ambarcaþiuni, îmbrãcatã în cochilii,
alge marine, aluviuni, resturi de scoici, ghirlande încurcate
de plancton… ºi un fragment de ancorã ruginitã, ºtirbitã de
curgerea timpului… În apele tulburate de furtunã, rãscolite
din strãfunduri, desluºeºte anevoie niºte semne scrijelite…
Par a fi un scris arhaic… ºi totuºi… cu încãpãþânarea proprie,
Matei pronunþã ºovãielnic N… O… E…
- Meta, mã auzi?… Meeeta!! rãcneºte din rãsputeri dar,
ca într-un film mut, nu reuºeºte sã emitã nici un sunet.
Dupã un timp greu de mãsurat în ore ºi minute, se auzirã
glasuri rãguºite… Comenzi într-o limbã asemãnãtoare cu cea
a marangozului… În ceaþa dimineþii, cei doi zãrirã umbrele
barcagiilor care se apropiau vâslind… Braconierii nu-ºi
crezurã ochilor, îºi fãceau cruci înjurând: în nãvoadele
aruncate de cu seara, în loc de peºte se zbãtea o altã pradã: o
barcã jerpelitã, cu doi copilandri speriaþi de moarte… Orbit
de soarele roºu ce rãsãrea din mare, Matei vedea cã pe covorul
de aur încins se apropiau roiuri de iole, cu pânzele umflate
de briza de dimineaþã, pâlcuri de câte doi-trei delfini executau
salturi sincron, însoþite de sunete imitând râsul unui copil.
La comanda cuiva urlatã sacadat prin porta-voce, în
tonalitatea stridentã a þipetelor de pãun, iolele executau volte
largi, în jurul bãrcii… iar din înalt cobora un nor ameninþãtor
în care Matei desluºi chipul bãrbos, roºcat ºi fioros al
marangozului…
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*revenire din flash-back
De Matei se apropie o doamnã care îl interpeleazã:
- Maestre, fii te rog amabil ºi închide fereastra, cã trage!
Da, nu vã supãraþi, ce e, nu vã simþiþi bine?… Paloarea
dumneavoastrã s-o pun pe seama nesomnului din orele de
lucru nocturn?
Surprins, Matei întoarce privirea ºi o vede pe distinsa
amfitrioanã cu un zâmbet ambiguu, agãþat în colþul gurii
insistând:
- Nu credeþi cã ar fi mai potrivit sã închidem fereastra?
- Da…, de ce nu?! spune Matei potrivindu-ºi ochelarii
cu arãtãtorul, în timp ce un scurt episod din tusea lui veche,
alergicã, îl împiedicã sã rãspundã altfel decât monosilabic.
- Tânãra generaþie e mai sensibilã la guturai decât pare,
nu credeþi? insistã interlocutoarea.
- Vã referiþi la…? Matei rãmâne cu gestul în aer, în
intenþia de a arãta spre „eroul” întrunirii. Reprimându-ºi
pornirea de a rãspunde la provocare, închide fereastra
ostentativ.
Se detaºeazã de ceilalþi, în stilul lui obiºnuit ºi încearcã
sã simuleze mental un exerciþiu cinematografic, pe care ºi-l
traduce în termeni tehnici: „va sã zicã… ar fi aºa: prim-planul
tânãrului debutant; în cadru, capul uºor aplecat într-o parte;
pe frunte broboane sticloase de sudoare; tremurul abia
perceptibil al pleoapelor care disimuleazã emoþia…
panoramare lentã peste cravata în nodul cãreia e înfipt un ac
de argint”. Miºcarea de aparat continuã pânã la plan detaliu
mânã. Stop. Degetele crispate pe stiloul Parker. Peniþa de
aur caligrafiazã citeþ semnãtura autorului. Transfocator înapoi

