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Dragi prieteni,

A fost odat  o ar  ca-n pove ti, cu oameni frumo i, în elep i
i neînfrica i, apoi nu se tie cum se f cu, se petrecur  genera ii

dup  genera ii, oamenii noi uitar  de cei vechi i la un moment dat se
trezir  dezbina i, mici i neajutora i. Fala de odinioar i puterea f
seam n pieriser . De-acum î i ziceau români i se d dur  coborâtori
din latini, cu toate c  erau veri buni, latinii proveneau din neamul
arimilor, ca i ei. Oare cât va mai curge ap  de-a lungul i de-a latul
Imperiului Dac de odinioar , ca românii s  în eleag  c  ei sunt daci i

 îndr zneasc  s  declare c  numele p mântului lor este Dacia?
Poate fi schimbat numele unei ri? În cazul Daciei, câ tigul

este incomensurabil, de vreme ce noi ne întoarcem la origini, ridic m
lul uit rii de pe un popor civilizator în Europa i ne d m seama c

abia în felul acesta suntem noi în ine, popor demn de a fi admirat, i
nu o copie. Dup  aceea, nu ne-ar mai r mâne decât, printr-o viziune
unitar i un efort colectiv, s  reabilit m i codul de valori morale
apar inând dacilor, n vit din câte se pare, prin Evul Mediu, de
vântul puturos b tând dinspre Bizan .

Fond m de Sfintele Pa ti 2014 o revist  de cultur  care
acord  prioritate prozei i tradi iilor, revista Dacia Etern , de inut
electronic , în pas cu tendin ele secolului în care tr im. Libr riile nu
func ioneaz . Chio curi de ziare existau în alte secole. Între cas ,
slujb i sala de fitness, libr riile noastre au luat forma laptop-urilor,
a ipad-urilor, a telefoanelor mobile ultra-performante. S  nu cumva

 cread  str bunii c  noi nu citim. Cei mai buni dintre noi resping
televizorul. Procentul accesului la lectur  este acela i, str buni iubi i,
nu v  alarma i!

Dacia Etern  se vrea o revist  care s i onoreze numele i
va cuprinde, cu fiecare num r nou, pagini despre istoria i via a
dacilor, expuneri privind tradi ii, datini i obiceiuri ale urma ilor lor,
românii de azi. Îi rug m pe cei care cred într-o civiliza ie a dacilor

mas  în mare parte ne tiut  s  ne trimit  lucr rile lor.
Dacia Etern  se vrea o revist  de literatur  român

contemporan i vom publica operele unor scriitori cunoscu i care
nu vor ezita s  ni se al ture, ale tinerilor scriitori, ale încep torilor.

Dacia Etern  se vrea o revist  definit  prin crea ia propriu-zis , mai
cu seam  proz  de toate stilurile i dimensiunile, romane în foileton
– gen publicistic disp rut, din lips  de spa iu, în reviste unde se

sfa  articolele de critic  pe care nu le citesc decât cei viza i. Paginile
revistei vor con ine desigur poezie, piese de teatru, scenarii de film,
genuri literare moderne, scurte, tipice erei electronice. O rubric
permanent  va fi: Cartea de Mâine – prezentarea noilor apari ii
editoriale de c tre autorii în i. Va exista o rubric  intitulat : Debut,
iat  de ce îi rug m pe elevii i studen ii care scriu literatur  s  ni se
adreseze cu încredere. Pentru c  singura ra iune a oric rei crea ii
este s  se înf eze semenilor.

Dacia Etern  se vrea o revist  deschis  traducerilor din
limba chinez i-i salut m pe to i cei care ne vor încredin a traducerile
lor literare din scriitori chinezi clasici, moderni i de ast zi. În prezent,
sunt în ara noastr , din câte tim, câteva zeci de sinologi implica i în
studierea culturii Chinei, sinologi cu oper , iar cunosc torii i
vorbitorii limbii chineze se apropie de o mie.

Dacia Etern  se vrea o revist  cu un orizont larg i vom fi
bucuro i s  public m texte pe teme culturale, prioritate având cele în
leg tur  cu noi, dacii.

Dacia Etern  se vrea o revist  deschis  publicului larg,
dornic de lectur . A fi cititor pasionat nu este un moft, o întâmplare,
ci rezultatul unui proces care începe în coal , de aceea ne adres m
cu prioritate elevilor i studen ilor. Sper m s  atragem cât mai mul i
cititori, s  avem cititorii no tri loiali, devoratori de literatur  bun , de
întâmpl ri povestite cu har; noi ne vom modela dup  cerin ele lor; ei
se pot perfec iona pe ei în i prin lectura revistei.

Deviza noastr  este – Pentru o Românie Meritocratic .
Sper m s  devenim cu to ii mai buni. Cuvinte precum

sinceritate, seriozitate, cinste, onoare, dreptate, ordine, disciplin ,
iubire, munc i creativitate s  ajung  s  ne caracterizeze cu adev rat.

i înc  ceva: nu politicii!
Programul nostru urm re te trezirea con tiin ei de neam,

primatul calit ii, promovarea meritocra iei, cuvânt prea pu in folosit
în vremurile din urm .

Opt m pentru literatura i arta de valoare
estetic  real , indiferent de modalit ile de crea ie, de
stil, de epoc , de ras , de religie. To i oamenii sunt
fra i este un dicton chinezesc împrumutat de
de in toarea unui premiu Nobel, Pearl S. Buck, pentru
versiunea ei în limba englez  a romanului clasic Shui
Hu Zhuan, Osândi ii mla tinilor. Noi credem c  to i
oamenii care tr iesc în aceast ar  sunt daci i sunt
fra i buni, desigur.

Dragi prieteni,
tept m cu drag s  ne scrie i pe adresa:

revistadaciaeterna@gmail.com.
Drum bun, Dacia Etern !

Hristos a înviat!

Din Mun ii Or tiei, de Sfintele Pa ti 2014
Constantin Lupeanu

DACIA ETERNÃ

din Ciclul Mitologic - Gorgone

mailto:revistadaciaeterna:@gmail.com
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ISTORICI ROMÂNI
DESPRE STRÃMO}II LOR, DACII

(I)

TRADI II

1. A.D. XENOPOL, Istoria românilor din Dacia Traian .
...Ge ii i dacii erau dou  ramuri ale aceluia i popor, c ci

Strabo spune cu siguran i din propria lui experien  c  „ge ii i
dacii vorbeau aceia i limb ”; iar Justin arat  c  „dacii sunt din

mân a ge ilor”, i Pliniu adaug  c  „acei ge i care au început a
locui în Dacia s-au numit i daci”. De aceea... Dio Cassius cuprinde
sub numirea de daci pe popoarele ce locuiau de ambele maluri ale
Istrului, ar tând apoi c  mai în special ar purta numele de daci aceia
ce locuiesc pe malul nordic al fluviului „fie c  ar fi fost ace tia ge i
sau traci.”

...Cu toate c  dacii i ge ii au putut fi dou  triburi deosebite,
ele erau atât de asem toare, încât erau în comun amestecate unul
cu cel lalt.

...M rturisirile unanime ale scriitorilor vechi sunt sprijinul
cel mai puternic al acestei p reri. To i m rturisesc într-un glas c
geto-dacii ar fi traci ...Herodot...claseaz  pe ge i între popoarele
tracice, spunând despre ei c  ar cei mai nobili i mai virtuo i din acea
gint . Menandru în un loc raportat de Strabon spune c : „To i tracii
i mai ales ge ii, noi to i (c ci dintr-în ii m  mândresc c  m  trag i

eu) ne ab inem de la c torii”, în care iar i se vede atestarea unui
scriitor contimporan c  ge ii ar face parte din marele popor al tracilor.
Tucidid nume te deasemenea traci pe dacii din muntele Rodop, i
mai l murit decât to i vorbe te Strabon care, dup  ce spune c  dacii
ar avea o limb  comun  cu ge ii, adaug  c i „ace tia ar vorbi aceia i
limb  cu tracii.” Fa  apoi cu amestecul adeseori nevoluntar pe care
scriitorii cei vechi îl fac între ge i i daci i între aceste popoare i
traci, nu ne r mâne s  admitem o deplin  identitate de ras  a acestor
trei ramuri de popoare...
(„Istoria românilor din Dacia traian ” vol. I, de A.D. Xenopol - Edi ia
a III-a, îngrijit  de I. Vl descu, Editura „Cartea Româneasc ”,
Bucure ti, 1925)

2. VASILE PÂRVAN. Getica – O protoistorie a Daciei.
Din Capitolul: „Cultura getic ”.
...
Dar tradi ia literar  antic tie de ge i i ca de mari iubitori ai

muzicii i în elep i îndrept tori ai boalelor.
... i Theopompus, în cartea a 46-a a Istoriilor sale zice: ge ii

fac soliile cu citare i cântând tot timpul din aceste instrumente...
Acest str vechi instrument de coarde, cunoscut nou i de pe
sarcofagul minoic târziu (c. 1500 î. H.) de la Hagia Triada, este dealfel
comun întregii lumi thraco-elenice. Grecii atribuiau îns  thracilor
(Orpheus, Thamyris) n scocirea lirei. La ge i, lira e desigur un in-
strument excesiv religios i de influien  elenic . În vreme ce fluierul,

naiul i buciumul trebue s  fi fost instrumentele de r spândire i
predilec ie general , întrucât avem de a face cu un popor la care

storitul era, al turi de agricultur  (...), ocupa ia de c tenie. De
alt  parte, fluierul - al turea de „al muri” - e instrumentul clasic pentru
dans. i nimic nu se opune, de a admite i la ge i obiceiul thracic al
dansului, în leg tur  cu marile praznice i la sfâr itul lor - când toat
lumea, cu regele în frunte, intr  în joc, de multe ori transformat din
simplu dans, în joc al armelor...

...În ceea ce prive te medicina, Platon în Charmides... ne
vorbe te de leacurile i descântecele medicilor „thraci”, ucenici ai
lui Zalmoxis „despre care se zice c  au darul s  fac  pe oameni
nemuritori” i citeaz  un principiu de medicin  getic , vrednic de
Hippocrates: „Zalmoxis, regele nostru, care e i zeu, spune c , precum
nu trebuie s  încerc m a vindeca ochii f  s  vindec m întâi capul,
ori capul f  trup, tot a a nu se poate s  încerc m a vindeca trupul

 s  îngrijim i de suflet, i tocmai de aceea sunt multe boli la care
nu se pricep medicii greci, fiindc  nu cunosc întregul de care ar
trebui s  se ocupe. C ci dac  acesta merge r u, este cu neputin  c
partea s  mearg  mai bine”...

Nu cred c  este o întâmplare, p strarea la medicul grec
Dioscurides din vremea lui Nero, a unui mare num r de nume autentice
daco-getice, de ierburi i buruiene medicamentoase... Leacurile i
descântecele „lui Zalmoxis” se f ceau desigur cu ierburi de acestea
i vom cita un singur uz, fumiga ia cu s mân  de cânep , pân  azi

folosit  de ranii no tri i pe care o reg sim întocmai, r u în eleas
de eleni, ca un fel de narcotizare special , inând loc de be ie, la
geto-scythii de la Tyras i Boristhenes...
(„Getica - O protoistorie a Daciei” de Vasile Pârvan, Editura „Cultura
Na ional ”, Bucure ti 1926)

3. HADRIAN DAICOVICIU, Dacii.
...M rturiile literare antice îi aseam  pe geto-daci ... cu

popoarele locuind în inuturile de miaz noapte ale Europei: sci i,
cel i, germani. Înal i i robu ti, b rba ii daci aveau, în general, pielea
de culoare deschis , ochii alba tri i p rul blond-ro cat. Oamenii de
rând purtau p rul retezat pe frunte i l sat în plete destul de lungi pe
umeri, ceea ce le-a atras numele de comati - „pleto ii”; la dacii nobili
(tarabostes, pileati) e mai greu de stabilit portul p rului din pricina

ciuli ei de lân  (pileum) care o purtau ca semn distinctiv al rangului
lor. În orice caz, i unii i al ii purtau must i i barb  bogat ...

...Femeile dace par s  fi fost frumoase, de o frumuse e sever ,
aspr  chiar, dar expresiv . Columna lui Traian le înf eaz , poate
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idealizându-le întrucâtva, zvelte, înalte, aparent puternice, purtând
rul piept nat pe tâmple, cu c rare la mijloc i strâns la spate într-

un coc.
Îmbr mintea geto-dacilor, destul de simpl , sem na

întrucâtva cu portul popular românesc...
...Existen a statului (lui Burebista n.n.) poate fi demonstrat

arheologic i descoperirile din Mun ii Or tiei o dovedesc. Situat
la sud de larga i m noasa vale a Mure ului mijlociu, aceast  zon
de vreo 200 kmp ad poste te cel mai bogat complex de cet i i

ez ri dacice din câte se cunosc pe teritoriul rii noastre... Ceea ce
atrage în primul dând aten ia la cet ile din Mun ii Or tie e caracterul
de sistem i unitatea lor în construc ie... i concep ie... Edificiile
militare i civile, publice i private... tehnica de construc ie, atelierele,
impresionanta bog ie a obiectelor de metal (în special cele de fier),
mul imea, varietatea i frumuse ea ceramicii nu- i au egal în restul
Daciei. Ele au permis acad. C. Daicoviciu s  caracterizeze cultura
material  a acestei epoci ca o civiliza ie „ce dep te stadiul rural al
triburilor patriarhale. Ea întrune te condi iile unei civiliza ii oppidane
(cu alte cuvinte cvasior ene ti - N. A.i) cu tendin e v dite spre
formele civiliza iei agraro-or ene ti, cu centre economice locuite
de p tura dominant , agricultori, me te ugari, plebe i sclavi.”

...Prezen a literelor grece ti pe blocurile din incinta sacr  a
Sarmizegetusei se explic  prin leg turile pe care statul lui Burebista
le între inea cu ora ele pontice i prin cucerirea acestor ora e de

tre marele rege. Este firesc ca alfabetul grec s  fie cunoscut i

utilizat la curtea unui monarh care-l folosea ca ambasador pe lâng
Pompeius pe un grec din Dionysopolis.

... În secolul I e.n. ...alfabetul grec este înlocuit de cel latin;
pe marele vas de cult descoperit la Sarmizegetusa inscrip ia
DECEBALVS PER SCORILO e redactat în limba dacilor, dar cu litere
latine. În latine te sau m car cu litere latine ti a fost redactat mesajul
trimis lui Traian pe o ciuperc ; tot a a va fi scris i epistola lui
Decebal c tre Domi ian, semn c  la cancelaria regeasc  de la
Sarmizegetusa limba puternicului Imperiu roman era cunoscut i
folosit . A adar dacii cuno teau scrierea.

...Dacia suferise pierderi cumplite în cele dou  r zboaie
purtate împotriva lui Traian. Mii i mii de o teni c zuser  pe câmpurile
de b lie, ap rând eroic fiecare cetate, fiecare colin , fiecare palm
de teren. Dup  Ioannes Lydus, 50000 de daci fuseser  f cu i
prizonieri de armatele romane victorioase. „Dacia...viris fuerat
exausta” (a fost sec tuit  de b rba i), spune istoricul târziu Eutropiu.
Decebal, conduc torul eroicei lupte de ap rare, pierise. Dar poporul
dac învins, îngenuncheat sub povara victoriilor romane, exista.

seser  în via  o parte din osta ii lui Decebal, tr iau aceia care
se închinaser  de bun  voie înving torului, tr iau femeile, copiii,
adolescen ii prea tineri pentru a purta armele împotriva cuceritorului
roman i b trânii prea slabi ca s-o mai fac ...
(„Dacii” de Hadrian Daicoviciu, Editura pentru literatur . Biblioteca
pentru to i, Bucure ti 1968)

Grupaj realizat de Ioan P unescu

din Ciclul Mitologic - Tereus, Prokne & Filomena
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„DACIA GRÂULUI”, a a s-ar traduce denumirea geografic
de „Moldova”, conform unui subtitlu pe cât de insolit, pe atât de
minunat potrivindu-se multor cercet ri i afirma ii contemporane, pe
care îl cap  studiul publicat acum aptezeci de ani de cunoscutul
politician român, doctorul Nicolae Lupu care, la rându-i, face referire
la „Dacia preistoric ” a lui Densu ianu ap rut  înainte cu treizeci
de ani.

Oricât ne-ar pune pe gânduri originalitatea afirma iei (sau,
mai bine zis, modul nea teptat în care ea este f cut  în contradictoriu
cu puerilitatea legendei care vorbe te despre Drago -Vod i zimbrul),
pe lâng  des vâr irea logic , ea se dovede te a avea i o tradi ie
care, iat : împline te o sut  de ani.

„România magnific ”, o interesant i mig los alc tuit
revist  electronic  editat  de Valentin Berca, scaneaz  o tip ritur
rar , g sit  în Biblioteca Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române:
„Originea românilor”, de Doctorul Nicolae Lupu, cu o prim  parte
ap rut  în anul 1941 i o a doua în 1942. F când o incursiune filologico-
istoric  de foarte mult bun sim i de mare acuitate la nivelul anilor
1940, cunoscutul politician care, la anul 1907 nu a permis armatei s
intre pe teritoriul jude ului F lciu, unde era prefect i, care, în 1913 a
înfiin at, împreun  cu Constantin Stere, Partidul nesc, polemizeaz
cu istoricii clasicizan i, bazându-se nu numai pe intui ie, ci i pe o
informa ie surprinz tor de bine pus  la punct, afirmând: „... Am ar tat
în trecut ridicola explica ie a cuvântului ‘Moldova’. De la Carpa i la
Aral, to i românii se numesc Moldoveni. ‘Mol’ înseamn  grâu în
limba fenicienilor (‘mul’ în limba hindustan  azi), ‘davus’ este numele
latin al dacilor, deci ‘Moldava’ ar însemna Dacia produc toare de
grâu - Dacia gr ului! Ce nume frumos, veridic i real, pe când istoricii
ne boteaz  cu c eaua înecat  a lui Drago ! Nu e ridicol i umilitor?

 m  ierte d-nii istorici. Sunt puncte cardinale în istoria unui popor,
cari trebuiau de mult rezolvate, originea i numele cele dintâi...” .

În revista noastr  electronic , special creat  pentru
întâmpinarea Zilei Limbii Române cu asemenea documente inedite i
de cercetare, reproducem în întregime textul p ii a doua a studiului
Doctorului Lupu care are i meritul politico-patriotic de a polemiza
cu cine tie ce interese de viziune ale unor istorici cunoscu i ca
Popa-Liseanu sau chiar Iorga, pledând pentru popula iile de tradi ie
i stabilitate european  care existau de la Carpa i pân  la Marea Aral

cultivând grâul, crescând oile i vorbindu- i str vechea limb , ceea
ce el nume te „o tradi ie specific dacic ”.

i, chiar dac  sufixul acestui dulce cuvânt „Moldova” s-ar
putea s  nu vin  de la acel „davus” despre care marele om politic
spune c  este numele latin al dacilor, oricum vine de la acea „dava”,
care în toponimia dacic  avea sensul de „localitate” sau chiar, mai
larg: „a ezare”. Fiindc  a a cum avem pe tot întinsul h ii noastre,

de la V dia Banatului la Piatra Neam , de pe Jiu i Olt, pân  pe
Trotu i de la Dun rea abia ie ind din Cazane pân  în nord-estul
Pontului Euxin: Argi-dava, Petro-dava, Pelen-dava, Buri-dava,
Pirobori-dava, Sucidava, Seti-dava i Susu-dava, iar în câmpia cu
grâul lui Dromihete spre care venea Lisimach avem Arge-dava, pe
Buz ul care m rgine te cealalt  parte a B ganului avem Rami-dava,
iar în ara Bârsei - Cumi-dava, este la mintea oricui c  a ez ri de
cultivatori de grâu de la Siret i Prut i Nistru i cine mai tie câte
întinsuri nord-estice Pontului despre care vorbe te Strabon, aveau
în ele, desigur o MOL-DAVA !

Ceea ce m  face s  gândesc la zicala cu „ tosul adev r
gr ie te” i s -mi permit, celor prin du nie ambi iona i a vorbi
despre o a a zis  limb  moldoveneasc , s  le atrag aten ia asupra
faptului c , oricât ar obstina ei pe deosebiri, este vorba de aceea i
limb  a autohtoniei cultivatorilor de grâu i cresc torilor de oi care

inuie dintotdeauna în „IMENSA AR  A DACILOR”,  una  i
aceea i, despre care, în secolul 1 dup  Hristos scria istoricul
Dionysius. Citi i-l pe Doctorul Lupu, ministru i primar general în
valahicul Bucure ti care, la început de secol trecut, a înfiin at
împreun  cu basarabeanul prin excelen  Constantin Stere, partidul

ranului român de pretutindeni!

„DACIA GRÂULUI” -
   O MINUNATÃ INTERPRETARE

A DENUMIRII MOLDOVEI

Corneliu Leu

din Ciclul Studii asupra femeii
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Considera ii generale.
Portul popular este rezultatul unei lungi experien e de via ,

ca urmare a luptei oamenilor cu condi iile de mediu în care erau
nevoi i s  tr iasc i s i desf oare munca pentru a produce cele
necesare traiului. La aceast  necesitate s-a ad ugat apoi sim ul
frumosului, care a f cut ca din elementele de port, realizate în scop
utilitar, s  izvorasc  obiecte de crea ie uman , ce pot fi incluse f
niciun dubiu, printre operele de art  ale unei arii geografice.

Odat  cu industrializarea, apari ia globaliz rii i a migr rii
for ei de munc , portul popular pe b trânul continent a început s
fie din ce în ce mai pu in folosit în via a de toate zilele sau chiar la

rb tori. Cu toate acestea este interesant de cunoscut istoria
costumului popular, care este una din cele mai fascinante. Cea al
poporului nostru nu face excep ie i iat  de ce:

Ce poate fi mai în tor pentru un român decât s  constate
 costumul lui popular are ca genez  perioadele vechi ale civiliza iei

umane, ce s-au succedat în inuturile locuite de el. Astfel, portul
devine o m rturie a continuit ii vie uirii neîntrerupte a românilor pe
aceste meleaguri, a integr rii lor în condi iile naturale din spa iile
geografice locuite de ei.

Documente preistorice.
De i piesele de port sunt confec ionate din materiale

perisabile, incapabile s  reziste perioade mari de timp (sute sau mii
de ani), informa ii despre cum erau îmbr ca i oamenii primitivi sau
din perioadele vechi exist .

Înc  din epoca neolitic din România (5500-2200 î.H.), pe
artefractele g site în urma s turilor arheologice, au putut fi
identificate elemente de port. Astfel, pe piciorul unui vas descoperit
lâng  Turda, apar inând culturii cu acela i nume, din epoca pietrei
lefuite, vas care în prezent se afl  la un muzeu din Cluj, poate fi

identificat  forma încre it  de opinc .
Fota o g sim reprezentat  ca pies  de îmbr minte pe multe

din figurinele ceramice neolitice feminine din cultura Cucuteni -
Tiepole, care a existat pe teritoriul Moldovei. Acest element de port
poate fi identificat i pe figurinele feminine din aceea i epoc
(neolitic ) ale culturii V dastra, care se g sea pe teritoriul Olteniei i
la sud de Dun re.

O remarc  special  se cuvine a fi f cut  referitor la fota
strâns  pe corp, atât de frecvent prezent  în portul popular al femeilor
din România. Aceast  pies  de costum nu apare numai în neoliticul
de la noi, ci i la popoarele cele mai vechi ale Orientului Apropiat. Ea
are analogii cu fota Egiptului antic, cu cea babilonian , cu cea din
vechea Persie sau cu cea fenician  (uneori, la aceste popoare era
purtat  chiar i de b rba i).

Ceea ce trebuie re inut este c  fota din costumul popular

românesc este cea strâns  pe corp, amintind de imaginea neolitic  a
celei purtate de femeile din culturile Cucuteni i V dastra. Fota
mo tenit  de la traco-ilirii ajuns  în portul popular românesc de azi

 un element de frumuse e deosebit  purt toarelor. Iat  ce spunea
profesorul de istoria artei George Oprescu, în lucrarea sa, „Arta

ranului român”: „în cazul portului cu fot  (din zilele noastre, n.n.)...
liniile sunt ceva mai rigide din cauza fotei prea strâmte de i un trup
ui i tân r cap  în acest fel o gra ie deosebit  - cum ne arat

tablourile lui Nicolae Grigorescu. Dar lunga maram , c zând pân  la
lcâie, compenseaz  imaginea de rigiditate i d  ceva regesc,

femeilor care poart  acest costum”.
Epoca bronzului (1800-1500 î.H.) din ara noastr  ofer

informa ii la fel de valoroase despre portul locuitorilor acelor vremuri.
Astfel, figurinele feminine, confec ionate din lut ars, descoperite la
Cârna, în Oltenia, au ca îmbr minte i (ii) i catrin e prinse
cu bete. De i c ma a (ia) are o deschidere mai mare la gât, decât cea
din portul popular de azi, ea prezint  detalii de o mare importan . Pe
mânecile c ii (iei) la un num r însemnat de figurine, se pot
identifica ni te incizii, care sunt f  niciun dubiu broderii. Amplasarea
broderiilor este în dreptul umerilor, a cotului i încheieturi mâinii. La
ia din costumul popular actual, aceste elemente de frumos se reg sesc
- cus tura de la um r în form  de galon se nume te alti sau um r,
cea din dreptul cotului, cot, iar cea de la man eta iei se nume te:
benti , obinzea, etc.

O concluzie se impune: Dac  portul cu fot  este specific
perioadelor foarte vechi, cele de formare a popoarelor, dup  marea
invazie indo-european , cel cu catrin  este ceva mai nou (dar nu
foarte nou!), fiind de origine ilirico tracic , adic  de atunci de când
popula ia indo-european  migratoare a început s  se împart  în
grupuri independent organizate. Cu alte cuvinte, tipul de costum
popular cu fot  sau catrin  nu reprezint  fenomene particulare.
Fiecare din aceste costume este un compus rezultat de la acelea i
origini ilirico-tracice.

Protoistoria portului popular românesc.
Primul document scris despre portul str mo ilor no tri îl

reprezint  descrierea f cut  de Herodot, „p rintele istoriei”, care
vorbind despre ge i, cu ocazia invaziei armatelor regelui persan Darius
(514-513 î.H.) a inuturilor geto-dacice de la Dun re, men ioneaz  c
traco-ge ii aveau costume frumos brodate. Este descris i îmbr -

mintea lor exterioar : pe cap purtau ciuli de blan i haine lungi
ptu ite cu piei (cojoace).

Tot Herodot este istoricul care a caracterizat cel mai bine pe
str mo ii no tri geto-daci spunând c  „ei sunt cei mai viteji si cei mai
drep i dintre traci”. Aceste calit i nu au l sat indiferen i nici pe cei

Ioan P unescu

ELEMENTE DACICE
ÎN PORTUL POPULAR ROMÂNESC
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care i-au cunoscut mai târziu; poetul latin Ovidiu, exilat de împ ratul
Augustus la Tomis între anii (8-18) d.H., intrând în contact cu daco-
ge ii, cuprins de admira ie, îi va men iona în operele sale elaborate
aici: „Tristele” i „Ponticele”.

În Cartea a III-a din „Tristele”, în Elegia a X-a, versetele 19
i 20, afl m cum erau îmbr ca i b rba ii:

Pellibus et sutis arcent mala frigoria bracis,
Oraque de toto corpore sola patent.
Adic  ( în traducerea Eusebiu Camilar):
Barbarii-mbrac cioarici; sub frigu-ngrozitor
Se vede din cojoace, abia obrazul lor.
Un alt moment istoric remarcabil care consemneaz

elementele de port ale str mo ilor no tri geto-daci este cel al cuceririi
Daciei de c tre romani. Acest eveniment n-a constituit un fapt ba-
nal, pe care istoria acelor timpuri s -l consemneze ca ceva nesem-
nificativ, într-o not  insignifiant  de document, el a fost cioplit în
piatr  sub forma unui monument impozant - Columna lui Traian -,
care descrie in imagini toate etapele r zboaielor i luptele dintre
romani i daci, ca i începerea na terii unui nou popor, poporul
român. Acest adev rat „certificat de na tere” a fost amplasat în inima
imperiului roman, la Roma, unde poate fi admirat i azi, fiind într-o
stare de conservare admirabil . Poate într-o zi fericit  pentru istorie
se vor g si i însemn rile împ ratului Traian despre acest r zboi, în
care tenacitatea, tehnica i disciplina armatelor romane s-au con-
fruntat cu eroismul celor dacice. În felul acesta s-ar aduce în mod
sigur multe elemente noi i interesante la cele consemnate în metopele
Columnei, inaugurat  în 12 mai 113, în amintirea campaniilor militare
romane contra dacilor din anii 101-102 i 105-106.

Cu patru ani mai de vreme fa  de anul inaugur rii Columnei,
în 109, romanii ridicaser  la Adamclisi, în Dobrogea, un monument
triumfal, pentru a comemora victoria legiunilor romane, ob inut  în
anul 102. În acel an, armata roman  a dus b lii hot râtoare pentru
ap rarea provinciilor sud-dun rene, atacate prin Dobrogea de for e
dacice, aliate cu contingente sarmate i bastarne. Pe platoul de la
Adamclisi s-a dat b lia final , încheiat  cu victoria armatelor romane.

spunsul la întrebarea de ce aceste somptuoase
monumente au fost ridicate ca urmare a luptelor cu dacii este simplu:
în întreaga istorie a poporului roman este consemnat faptul c , toate
popoarele au recunoscut autoritatea Romei, f  a opune o prea
mare rezisten  militar  în afar  de cartaginezi, gali, daci i par i.
Aceste excep ii s-au datorat faptului c  aceste popoare au fost
viguroase, sus inute de puternice concep ii militare i religioase, cu
o personalitate proprie. Cucerirea lor nu putea s  treac  f
consemnarea, cât mai fastuoas i pe materiale cât mai rezistente,
pentru a se aminti pentru eternitate m re ia Romei.

Ambele monumente (Columna i Adamclisi) abund  în
informa ii de toate genurile: militare, civile, înf area conduc torilor
celor dou  armate, a locuitorilor, a solda ilor, a armelor folosite, a
costumelor solda ilor i locuitorilor, a succesiunilor principalelor
momente i etape ale luptelor, etc.

Din punct de vedere al portului, popula ia dacic  înf at
este îmbr cat  ca i oamenii preistorici care au vie uit pe aceste me-
leaguri (a a cum am prezentat mai sus), îmbr mintea asemuindu-se
foarte mult cu a muntenilor no tri de azi. Acest lucru demonstreaz  c :

- Teritoriul carpato-danubiano-pontic a fost întotdeauna
locuit de o popula ie stabil , cu o civiliza ie cu r cini str vechi,
care d inuie i ast zi;

- Romanii n-au exterminat popula ia dacic  (a a cum au
sus inut unii înv i), ca un argument fiind i faptul c  amalgamul,
rezultat din amestecul învin ilor cu înving torii, a preluat portul
învin ilor, care era mai bine adaptat condi iilor climatice locale,

transmi ându-l genera iilor urm toare;
Analizând vestimenta ia personajelor reprezentat pe

metopele celor dou  monumente se constat  urm toarele:
- De i romanizate pu in ca tehnic  de reprezentare, costumele

rba ilor i femeilor dace, ca alc tuire nu au nimic comun cu cele
romane sau grece ti, care sunt formate dintr-o singur  unitate, artis-
tic drapate, într-o singur  hain  vizibil . Costumele dacice deosebesc

ile trupului omenesc, îmbr cându-le în parte pe fiecare, detaliind
capul, pieptul, mâinile i picioarele;

- Capul conduc torilor romani este descoperit, cel al efilor
daci este acoperit cu pileu dacic, semn de libertate i putere, purtat
i de frigieni, de origine tracic  (de remarcat c  revolu ia francez  de

la 1789, a adoptat boneta frigian  ca semn al libert ii).
- Picioarele solda ilor romani sunt înc ate cu sandale

(improprii unui climat aspru), iar ale dacilor în opinci;
- E u or de identificat portul pe cele dou  monumente portul

rba ilor daci: c ma  larg  cu mâneci, purtat  peste pantaloni,
strâns  la mijloc cu un brâu probabil, din piele sau, eventual din
pânz  groas i crestat  la poale pe ambele p i; i arii/cioarecii i
opincile le acoper  picioarele; mantia, f  mâneci (prins  de corp cu
o fibul ), cu gluga l oas , pentru vreme rea, sau sarica, ce atârn  pe
umeri; chica pletoas  a lupt torilor i mai cu seam  boneta ( i
probabil iarna: c ciulile lor din blan  de oaie) sunt reprezentate pe
cap. Tot ce se vede ca îmbr minte seam  cu îmbr mintea
muntenilor no tri de azi.

- În ceea ce prive te portul feminin dacic, în metopele celor
dou  monumente femeile au acela i tip de c ma  (ie). Astfel, metopele
XLVIII i XLIX, de la Adamclisi, descriu clar structura ei: încre it  la
gât, la formarea gurii gâtului participând toate foile de pânz  ale
trupului, ca i mânecile, f  a fi eliminat ceva din material prin vreo

scroire. Fota este reprezentat  ca fiind confec ionat  dintr-un ma-
terial mai sub ire, f când unele cute.

- Nu ne îndoim c  broderiile pe piesele de port existau,
similare i chiar mai bogate ca cele din epoca bronzului, dar artistul,
sculptorul, a evitat înc rcarea reprezent rilor cu prea multe detalii

- Betele - ca element de îmbinare a fotei pe trupul femeiesc
îl întâlnim des pe cele dou  monumente, la femeile care lupt  al turi
de so ii i fiii lor pentru salvarea Daciei

- V lul purtat pe cap de femeile dace i legat sub coc, este
un corespondent al baticului de azi sau al maramei de alt dat  -
Cioarecii - deja men iona i de Ovidiu - sunt i ei des reprezenta i pe
Column  dar i la Adamclisi. I arii încre i apar pe metopele de la
acest din urm  monument (metopele: X, IV, etc). Datorit  lungimii lor
excesive ei prezint  cre uri, ajutând astfel la identificarea i la stabilirea
unei analogii cu cei din portul de ast zi. Tot astfel de i ari se g sesc
i la cavalerul trac, aflat pe o stel  funerar  de la Muzeul Arheologic

din Sofia.
- Opincile reprezentate pe monumentul de la Adamclisi sunt

de tipul cu vârzoc sau urechiu e, atât de specifice portului popular
din zona etnografic  Muscel - Arge :

Nicolae Iorga, într-una din lec iile de la V lenii de Munte,
concluziona: „...[dac ]... acest costum [popular] al nostru nu e ro-
man, nu e grecesc, al cui s  fi fost de la început? Evident c  ai celor
mai vechi locuitori din aceste locuri. Ei bine, elementul acesta, care a
dat întregii noastre na iuni tot fondul de cultur  popular  e elementul
tracic.”

Iar istoricul i scriitorul Alexandru Odobescu sublinia:
„Când vedem pe column  ve mintele ce poart  dacii, c ma a lor cu
mâneci, strâns  la mijloc i crestat  la poale de ambele p i, i arii i
opincile ce la acopere picioarele; gluga lor l oas  sau sarica atârnat
pe umeri; chica pletoas  a lupt torilor i mai ales c ciula ce acoper
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capul efilor, ai zarabilor, precum îi nume te Iordanes, nu ne putem
opri de a recunoa te într-nsele chiar portul muntenilor no tri. V lurile
ce împodobesc capul femeilor dace sunt maramele s tencelor
noastre.”

Dac  cele sus inute de români, c  au portul vechilor traci
(geto-daci) poate fi considerat  o idee p rtinitoare, recunoa terea
acestui adev r de al i speciali ti sau de marea mas  de oameni din
alte ri este un argument de necontestat. i acest lucru s-a petrecut
spontan la sfâr itul secolului al XIX-lea. În prim vara anului 1896, la
baza Columnei lui Traian, trec torii i apoi autorit ile i ziari tii au

sit un om îmbr cat ciudat, dormind. Era un ran român, purtând
costumul s u popular. Ce i-a ocat pe to i a fost marea similitudine a
costumului s u cu al dacilor de pe Column , fapt ce a f cut rapid
înconjurul Romei. Ziarele au titrat cu litere mari, câteva zile la rând:
„Un dac a coborât de pe Column : cu plete, cu c ma i cu , cu

ari i în opinci.” Badea Câr an (Gheorghe Câr an) venise pe jos din
Transilvania sa s i vad  str mo ii. Iar cei care l-au întâlnit, italienii,
au confirmat c  nu gre ise adresa, str mo ii s i de acum 2000 de ani,
îl întâmpinau îmbr ca i cu acela i fel de straie ca ale sale.

Dac  ajungi la Roma consta i c  nu numai pe Column  po i
întâlni daci. E de ajuns s  ajungi în Pia a di Popolo, unde te întâmpin
dou  statui impozante de daci, sau po i s  mergi la muzeul Vaticanului
unde po i vedea busturi de daci (unul este atribuit lui Decebal).
Putem fi mândri cu asemenea str mo i.

Interesant de men ionat sunt i alte dou  idei ale istoricului
Nicolae Iorga, referitoare la costumul nostru popular:

1. Un argument suplimentar c  portul nostru românesc este
de origine daci /tracic  este asem narea dintre costumul nostru i
cel scandinav. Norvegienii i suedezii sunt go i, limba lor fiind un
dialect gotic. Go ii au fost mult  vreme vecinii tracilor, astfel c  cele
dou  culturi (tracic i gotic ) au fost al turate. N litorii care au
venit în timp au desp it cele dou  popoare, dar a r mas ceva din
vecin tatea lor - catrin a ncilor scandinave, împrumutat  de la
traci. Iar cea de la traci a ajuns pân  în zilele noastre la noi.

2. Recunoa terea unor asem ri între costumele populare
ale vecinilor de peste Dun re (bulgari sau sârbi) cu cele ale noastre
nu trebuie s  ne îngrijoreze. Trebuie s  fim mândri, c ci spune marele
istoric, „...care sunt cei mai direc i mo tenitori ai tracilor, în vatra lor
însu i decât noi.

Costumul acesta e al celor mai dep rta i str mo i ai no tri...
Cum putem reclama noi orice piatr  roman  în numele str mo ilor
no tri latini, tot a a, în puterea credit ii tracice, putem reclama orice
element de frumuse e în portul tuturor popoarelor care au locuit sau
locuiesc în regiunea carpatic i balcanic .”

Concluzii.
când un sumar al celor de mai sus se poate spune:

1. Portul popular românesc este de origine dacic  (tracic ,
ci tracii reprezint  daco-ge ii)

2. Popula ia - format  din cele dou  elemente, dacic i ro-
man, a preluat piesele de port daco-getic, el reprezentând o experien
mult mai veche i mai ancorat  în realit ile climatice, mult mai aspre
în Dacia decât în peninsula Italic , de unde veneau romanii

3. De-a lungul secolelor costumul popular s-a conservat în
forma ini ial , transmi ându-se din genera ie în genera ie. Acest lucru
este un argument al continuit ii vie uirii poporului român pe aceste
meleaguri, ale vechii Dacii.

4. Celelalte popoare migratoare, care s-au suprapus peste
locuitorii autohtoni, daco-romani, au preluat portul acestora i
totodat  au influen at într-o oarecare m sur i pe cel al vecinilor,
unde au migrat în drumul lor inuturi care vor deveni vatra lor.

5. Dac  acest port popular, atât de minunat din punct de
vedere artistic i utilitar, a înfruntat mileniile, ajungând pân  la noi,
este p cat c  este abandonat. Creatorii de mod  ai zilelor noastre ar
fi bine s  utilizeze într-un mod superior experien a str mo ilor.
Frumoasele noastre românce au o ans  în plus s  capete o gra ie
deosebit  dac  cei care gândesc costume noi i frumoase vor folosi
filonul elegan ei i bunului gust izvorât din vechile motive ale portului
dacic.
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În primii ani ai deceniului nou , secolul trecut, redactorul
de carte Olga Jora m-a întrebat dac  a  fi de acord ca Mircia
Dumitrescu s -mi creeze coperta c ii la care lucram atunci. Auzisem
despre linia sa sobr i viziunea singular , dar nu-l cuno team.
Caligrafia în tu  negru reprezint  la chinezi esen a i culmea artei
vizuale. Am acceptat pe loc i de atunci am fost onorat s -l am al turi
la fiecare nou  apari ie editorial . Atrac ia sa pentru caligrafia i
cultura chinez  ne-a apropiat i îndr znesc s  declar c  m-am bucurat
decenii la rând de prietenia artistului român de prim  m rime, un
adev rat iluminat.

Mircia Dumitrescu este
grafician, pictor, sculptor, filosof al
artei i om de cultur  aleas , de o
putere l untric  de nest vilit,
personalitate poate f  egal ast zi
în domeniul artelor plastice i nu
numai. El are totodat  titlul de
Academician, fiind de drept membru
corespondent al Academiei Române.
Bucuria de a tr i, cercetarea ome-
nescului ar putea sta drept motto al
întregii sale crea ii atât de complexe,
al felului atât de propriu de a în elege
i a transpune artistic via a, de a- i

invita semenii s  tr iasc  în poezie.
Pentru c , gravurile sale, desenele,
siluetele parc  din lumi eterice ale
sculpturilor sale sunt adev rate
poeme exprimate prin alte mijloace
de expresie, dincolo de cuvânt. Iat -
l confesându-se:

Talentul  de  multe  ori  se
confund  cu munca pe care ai
depus-o, cu iubirea pe care ai avut-
o fa  de meserie i de propria- i
performan .

i trebuie rezisten i
curaj s  te zba i pentru ideile în care crezi i pe care le iube ti.
Arti tii sunt foarte aproape de Dumnezeu.

Artistul de valoare izvor te din sufletul unui om ales. Am
 povestesc o întâmplare din primii ani dup  ce Mircia Dumitrescu

preluase viziunea grafic  a revistei Contemporanul Ideea
European . Terminasem romanul O lume de sfinc i i l-am întrebat
dac  poate duce în redac ie un fragment. A acceptat, iar cele câteva
pagini pe care le alesesem eu au ap rut în dou  numere consecutive
ale revistei. Când l-am rev zut, el mi s-a dest inuit c  avusese emo ii.

 cuno tea drept sinolog, nu tia c  scriu proz . Precaut, pusese

ARTA PLASTIC
Constantin Lupeanu

MÃRE|IA INTERIOARÃ
NA}TE ARTÃ DE VALOARE

în mod discret plicul cu fragmenul de roman pe biroul directorului,
apoi î i v zuse de treab . Romancierul Nicolae Breban a deschis
plicul dup  ce a venit în redac ie, a citit textul i a hot rât s -l  publice,
mirându-se cum ajunsese plicul acela la el.

- Eu l-am adus, a recunoscut Mircia, preg tit s  fie cumva
mu truluit.

Iat  o dovad  în plus a sufletului delicat al unui mare artist.
Ilustr m primul num r al revistei noastre cu imagini ale

operelor sale scormonitoare, c utare neîncetat  a esen ei umane i
not m mai jos câteva date ale
artistului, pentru a-l cunoa te, a-l
în elege mai bine i a-l iubi.

Profesor universitar, Acad.
Mircia Dumitrescu s-a n scut în ziua
de 3 Iulie 1941, în comuna

scioarele, Ilfov. La doisprezece ani
a interpretat un rol mare în filmul Ora
H, regizor Andrei Blaier, cu, printre
al ii, actri a Silvia Popovici. Dup
terminare liceului, în Bucure ti, nu a
urmat actoria, ci Institutul de arte
plastice Nicolae Grigorescu; din
1967 este membru al Uniunii
Arti tilor Plastici din România, iar în
2005 devine doctor în arte vizuale,
cu lucrarea insolit  de mare

trundere: Inven ia oculocentric
sau Ispitirea Sfântului Antonie. Din
1965, particip  la expozi iile de grup,
republicane i na ionale, precum i
interna ionale. Expozi iile personale,
rare, au fost întotdeauna eveniment
de inut . Via a sa artistic  însemn
împlinirea unui ir lung de activit i
artistice de prim rang. Consemn m
aici unul singur: a colaborat cu
Academia Român  la proiectul

grandios lansat de academicianul Eugen Simion, pe atunci
Pre edintele Academiei Române, pentru salvarea manuscriselor
eminesciene, pe care le-a reeditat într-o formul  inovatoare de tip rire,
realizat i cu ajutorul unor tehnici digitale, prin care reproducerea
manuscriselor lui Mihai Eminescu este ast zi posibil  (2005).

Tr ie te în Bucure ti, înconjurat de lucr rile sale f
pereche.

Un om de afaceri pios i în elept, o funda ie de cultur  s-ar
cuveni s  organizeze de pe acum un muzeu deschis permanent
publicului larg: Arta Suprem  - Mircia Dumitrescu. Cine se încumet ?
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Cu 20 de ani în urm , reu ise s  ajung  în China i pacea
interioar , pe care o sim ise acolo, se transformase repede într-un
sentiment premonitoriu. În adâncul sufletului tia c  via a sa se va
îndrepta, mai devreme sau mai târziu, într-o alt  direc ie. Apoi, auzise
despre Colonia Lunar . La fel ca to i oamenii de pe P mânt fusese
ocat  când pe Yahoo ap ruse într-o diminea , cu litere uria e,

îngro ate i ro ii, tirea ce va modifica destinul omenirii - Dezv luirea
misterului Coloniei Lunare. Posturile de radio i televiziune din
întreaga lume difuzaser  aceea i noutate uluitoare cu imagini
tulbur toare. Un secret bine ascuns de ani, de secole, nu se precizase,
devenise public. Existau oameni care locuiau pe Lun ! Nu erau
extratere tri, ci fiin e umane!

tirile o emo ionaser  într-o asemenea m sur , încât
începuse s  caute informa ii pe net i articole prin ziarele i revistele
ce tratau subiectul, ap rute precum ciupercile dup  ploaie. Se ducea
zilnic la serviciu i se întorcea acas  în grab , ner bd toare s  afle
cât mai multe. Pân  atunci, ultimele nout i privind astrul lunar, date
publicit ii de c tre NASA, se referiser  la existen a apei înghe ate
în cantit i foarte mari, ceea ce f cea posibil  o viitoare sta iune
permanent  a omului. Era doar o infim  parte din adev r, ce reu ise

 se strecoare printre toate secretele. De fapt, scurgerile de
informa ii privind Colonia Lunar i zborurile c tre aceasta f cuser
necesar  pe parcursul anilor scoaterea pe pia  a unor justific ri,
ap rând astfel pove tile privind misiunile de pe Lun , cea mai
frumoas  fiind a primei aseleniz ri a unui om pe Marea Lini tii.

Zilnic, ap reau tiri i date noi. De i nu exista atmosfera de
pe P mânt, cercet rile tiin ifice ajunseser  la un nivel atât de avansat,
încât, dup  o perioad  de aclimatizare în sta iuni special amenajate,
oamenii puteau tr i pe Lun  f  probleme. Mai multe ri de pe toate
continentele constituiser Comunitatea Na iunilor Terra-Lunare
i, în baza Acordului Strict Secret Terra-Lunar, aveau dreptul de a

înfiin a asemenea sta iuni i de a se ocupa de preg tirea persoanelor
ce urmau s  fie transportate pe Lun , acestea putând reveni doar cu
permisiunea pre edintelui Comunit ii. To i cei implica i semnaser
un acord de confiden ialitate interplanetar , conform c ruia î i
asumau obliga ia de a nu discuta cu nimeni despre ederea în Colonie.

Având misiunea de a se documenta am nun it în scopul
preg tirii coloniz rii i al îmbun iriii condi iilor de via , la început
fuseser  trimi i doar militarii i oamenii de tiin . Apoi urmaser
speciali tii din toate domeniile vie ii economice, sociale, culturale -
considera i a fi necesari pentru dezvoltarea civiliza iei lunare. Ulterior,
ap ruse problema suprapopul rii P mântului, i atunci, în urma
cuantific rii resurselor de hran i de ap  de pe ambele planete, se
hot râse la nivel interplanetar trimiterea în Colonia Lunar  a unor
oameni simpli, familii tinere. Cre terea omajului de pe Terra avusese
un rol determinant în luarea unei asemenea decizii.

Trecur  câ iva ani de la ocul provocat de dezv luire i în
tot acest timp ea se dedicase afl rii nout ilor privind organizarea i

NEW BEIJING

Camelia Pantazi Tudor

modul de via , ajungând s  cunoasc  sistemul eficient de colonizare,
accesibil oric rei persoane. I se p ruse foarte interesant faptul c
fiecare ar  din Comunitate avea dreptul de a construi o ar  lunar
corespondent , cu singura condi ie ca nivelul de civiliza ie s -l
dep easc  pe cel al rii p mântene. O impresionaser  modalit ile
de evaluare ale acestuia, corectitutinea i rigurozitatea ie ite din
comun, m surile severe aplicate în cazul neîndeplinirii obliga iei.

Dar, care erau procedurile ce trebuia urmate pentru stabilirea
pe Lun ? Cei ce locuiau într-unul din statele ce f ceau parte din
Comunitatea Na iunilor Terra-Lunare puteau solicita plecarea în
baza documentelor depuse pentru ob inerea lunarviz , ceea ce
presupunea acceptul rii respective i al celei corespondente
lunare. Nimic deosebit! i pe P mânt se solicitase odinioar  viz
pentru deplasarea oamenilor, chiar i în scopuri turistice. Pe Lun  se

strase necesitatea ob inerii acesteia, deoarece trebuiau întrunite
anumite condi ii, în primul rând cele privind respectarea politicii
economice i demografice. Mai redus  ca suprafa  decât P mântul,
avea avantajul unei p i mari de uscat, oceanele lipsind cu
des vâr ire. Aceasta permitea o mai bun  distribuire a terenurilor
pentru construc ii i agricultur , dar totodat  determinase necesitatea
gestion rii eficiente a resurselor de ap i hran . Urm rind o
permanent  cre tere economic , un nivel de trai ridicat i eliminarea
omajului în rile lunare, o condi ie esen ial  pentru ob inerea

lunarvizei era încheierea unui precontract de munc  pe o perioada
de cel pu in 5 ani lunari cu o companie din ora ul ales, aceasta
având obliga ia de a asigura condi ii optime de locuit. Dup  ob inerea
lunarvizei, se finaliza contractul i apoi urma o perioad  de preg tire
în sta iunea special , dup care persoana respectiv  pleca în ara
corespondent  lunar aleas . Contractul se putea prelungi sau
exista posibilitatea încheierii unuia nou cu alt  companie, dup
expirarea valabilit ii celui ini ial, anun ându-se filiala lunar  a
Comunit ii din ora ul respectiv. Oamenii se puteau întoarce pe

mânt în concedii sau ori de câte ori ap rea o situa ie de urgen ,
cu o lunarviza dat  de filiala lunar  a Comunit ii din localitate.

sfoind statisticile emigr rilor, ea constatase c  tenta ia
plec rii în Colonia Lunar  crescuse în ultimii ani. Nu se mirase. Se
dusese vestea existen ei unor numeroase posibilit i de afirmare
pentru to i cei ce nu- i g seau locul pe P mânt, precum i a unor
extraordinare cluburi i sta iuni de odihn i relaxare. Indiferent în ce
ar  locuiai, tehnologia era mult mai avansat  decât cea de pe P mânt,

din acest motiv via a se simplificase i oamenii î i petreceau timpul
cu prietenii, în lungi plimb ri sau excursii, citind sau ascultând muzic .
Descoperirile tiin ifice din importantele state Terra–Lunare: China,
Statele Unite ale Americii, Rusia, Japonia, rile din fosta Uniune
European , Brazilia, Statele Unite ale Africii i Australia, nu- i
aserviser  oamenii, ci le oferiser  Timp, pentru ei în i i pentru cei
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dragi lor. Timpul curgea altfel... mult, mult mai încet. Se reu ise o
reglare a organismului ce încetinea procesul îmb trânirii, iar trupul,
în cele mai multe cazuri, devenea mai tân r, atingând nivelul spiritului.
Acest fapt, cu adev rat uluitor, explica în mare m sur  dorin a
oamenilor de a se stabili în Colonie, dar i existen a unei verific ri
atente a acestora de c tre oficialit i.

Ideea de a pleca în China Lunar  începuse s -i ocupe
gândurile, devenind extrem de incitant . Ei îi pl cuse înc  din copil rie
civiliza ia chinez , iar impactul cu aceasta îi adusese numai bucurii.
În anii copil riei i ai tinere ii, studiase în coal  limba chinez , dar,
ulterior, nefolosind-o, în memoria ei r seser  doar cuvinte uzuale
i fraze simple. Dup  c toria în China Terestr i, mai ales, dup

aflarea secretului ce schimbase lumea, urmase cursuri intensive,
ajungând s  o vorbeasc  fluent. În aceste condi ii, oferta unei agen ii
de turism privind o croazier  pe Marea Lini tii, pe ruta New Shanghai
- Tokyo Moon, i se p ruse de neratat. Pe vasul acela luxos, destinul
aranjase cea mai special  întâlnire din existen a ei. Acolo, în aerul
dens i gelatinos, de hidrocarburi aromatice coloidale, mult mai greu
decât cel de pe P mânt, admirând pentru prima dat  aurorele boreale
lunare provocate de vânturile solare, îl cunoscuse pe cel ce avea s
îi lumineze sufletul i s  îi umple inima de iubire. Pasiunea lor comun
pentru cultura i civiliza ia chinez  înt rir  leg tura magic  stabilit
între ei înc  de la prima vedere.

Dup  revenirea în ar , amândoi în eleseser  c  î i doreau
 se izoleze i s  închid  trecutul într-un sertar al creierului i al

inimii, spre a urma un drum nou. Gândurile li se contopir i devenir
doar unul - s  plece în Colonia Lunar , s  fie împreun , f  niciun
fel de opreli ti. Nu-i mai re inea nimic. Via a în ora ul în care locuiau
încetase s  le mai aduc  vreo satisfac ie. El îi povestise despre New
Beijing, megalopolisul unde fusese de mai multe ori cu prilejul
excursiilor organizate de agen ia de turism, locul lui de munc . A a

, bineîn eles, îl aleseser  ca viitor loc al existen ei lor.
Deoarece apar inea unei ri corespondente lunare, a altei

ri decât cea rezident , formalit ile erau mai complicate, fiind necesar
i acordul statului chinez. Trimiser  CV-uri mai multor companii,

încheiar  apoi precontracte pentru 10 ani lunari, parcurgând
procedura standard. Conform prevederilor legisla iei Comunit ii
Na iunilor Terra-Lunare, termenul de solu ionare a cererii de
acordare a lunarvizei nu putea dep i trei luni. Timpul trecuse repede,

a cum obi nuia el pe P mânt, i toate formalit ile se încheiaser
cu bine. Stagiul de preg tire în sta iunea special  nu mai fusese
necesar, deoarece ea îl absolvise înaintea croazierei de pe Marea
Lini tii, iar el, cu mai mul i ani în urm , cu ocazia înso irii primului
grup de turi ti.

Ziua plec rii. P seau o lume în care tr iser  o via  pentru
a se stabili într-un loc complet diferit ce le oferea o alta. P seau
Europa Terestr  pentru a pleca în Asia Lunar .

Se hot râse cu greutate ce anume s  ia dintre toate lucrurile
din cas i, în final, reu ise s  umple câteva geamantane cu cele mai
dragi i, în acela i timp, necesare. Se gândise mult i la cum s  se
îmbrace într-o asemenea ocazie cu totul special i, în cele din urm ,
opt  pentru o bluz  ro ie, în amintirea singurei sale vizite în China
Terestr , ce-i punea în eviden  obrajii albi încadra i de p rul negru
ca onixul. Al turi, el, în negru, culoarea preferat  de amândoi, se
remarca prin statura înalt i zvelt . Taxiul îi conduse în fa a
aeroportului militar Mihail Kog lniceanu, în dreptul terminalului
special construit pentru decolarea i aterizarea avioanelor
stratosferice.

ceau i în ochii lor sclipeau lumini ele emo iei. Se
îmbarcar i î i ocupar  locurile. Avionul decol  pe nesim ite. Nu era

un aparat normal asemenea celor de pe cursele terestre, ci ceva mai
mic, mai rapid i mai sigur, putând dezvolta o vitez  suficient  pentru
a intra pe ultima orbit  circumterestr . La decolare, c torilor li se

dur  costume speciale cu autonomie, pe care trebuiau s  le poarte
pân  când p trundeau în spa iul extraterestru. Accelera ia crescând
peste limitele suportabile, scaunele ergonomice se pozi ionar
automat pentru a-i ajuta s  reziste. Odat  ajun i pe viteza de croazier ,
se relaxar i ap rur  stewardesele i ghizii de zbor. Sta ia de bord î i
începu emisia, dând informa ii despre c torie.

- Cum te sim i? o întreb  el
Ea îi zâmbi i comand  un pahar de whisky.
Priveau pe fereastr i vedeau P mântul îndep rtându-se,

devenind foarte repede un glob asemenea celor ce se g seau prin
libr rii pentru a fi cump rate de elevii pasiona i de geografie. Pete
maronii în nuan e mai deschise i mai închise se îmbinau i se
întrep trundeau, doar amintind de mun i i de dealuri, de teritoriile
de uscat locuite de oameni. O întins  suprafa  albastr  unea într-un
desen oceanele, m rile i fluviile, transformând acel P mânt într-un
astru - Planeta Albastr . Intrau printre norii pufo i i se distrau,
încânta i de formele ciudate în nuan e diafane de roz i albastru.
Soarele se pierdea în apusul s u incandescent, l sând în urm
amintirile zilelor c lduroase de var . Treceau printre astrele pe care
cu o noapte înainte le admiraser  pe bolta cereasc , atunci, mici,
lic rind în întuneric, acum, mari, ascunzând secrete ce a teptau s
fie dezv luite. Luna terraformat  se etala oval , de un verde
fluorescent, descoperind dintre toate minunile sale doar Marea
Lini tii. Aproape c  se vedeau plantele luminoase aclimatizate din
Marea Sargaselor. Ea î i reaminti noaptea aceea petrecut  pe vasul
de croazier  când, stând pe puntea superioar , privise în jos în apa
fosforescent  plin  de alge i se distrase atingând cârlion ii de spum .

Se apropiau i solul lunar se distingea din ce în ce mai clar.
Se vedeau cl dirile, gr dinile, levitaxiurile, oamenii. Avionul p trunse
cu vitez  redus  în atmosfera fluid i aseleniz  pe lunarportul din
New Beijing. Coborâr .

- Este uimitor! exclam  ea, m surând cu privirea imensitatea
acestuia.

Impresionante, avioanele stratosferice i navetele spa iale
de toate formele i dimensiunile, purtând sigla companiilor aeriene
din numeroase ri p mântene, se odihneau a teptând ora
programat  pentru zbor. Altele decolau, dep rtându-se cu vitez
lent  pân  la ie irea în spa iu, unde accelerau brusc, f  teama unei
posibile ciocniri de cele care tocmai veneau din diferite col uri ale

mântului sau ale Coloniei Lunare, unul dup  altul.
Ie ir  din lunarport i se îndreptar  spre locul stabilit unde

îi a tepta levitaxiul cu program i comand  verbal  pus la dispozi ie
de Compania de Turism Interplanetar. Plutir  spre viitoarea lor
locuin . Drumul erpuia printr-o imens  gr din  chinezeasc  de
jad, iar el, dorind ca ea s  se bucure de frumuse ea din jur, dirija la o
în ime minim i la o viteza potrivit . Înal i i plini de fructe mari,
piersicii le ie ir  în întâmpinare. Trecur  apoi peste un pod decorat
cu dragoni i phoenic i, l sând în urm  un lac acoperit de nuferi,
privir  curioasele roci cristalizate în figuri omene ti i admirar  pinii
i bambu ii seme i. Bujori multicolori de toate dimensiunile le

încântar  privirea.
Casa de culoarea smaraldului îi a tepta ospitalier ,

înconjurat  de magnolii, trandafiri i frezii. Intrar . Deodat , în dreapta
lor, ap ru o oglind  p trat  pe care se aflau instruc iunile de utilizarea
a echipamentului hipertehnologizat. El îi ar  cum func ioneaz i
se distrar  f când s  apar i s  dispar  canapelele, fotoliile, biroul,
masa, scaunele pân  când r maser  înconjura i doar de pere ii albi i
lumino i. Era târziu i o toropeal  pl cut  îi cuprinse în atmosfera
relaxant . Adormir  repede.
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Diminea a se trezir  foarte bine dispu i i preg ti i s  profite
de cele dou  zile lunare libere înainte de a se prezenta, ea, la sediul
Companiei de Economie Lunar i el, la cel al Companiei de Turism
Interplanetar. Sim indu-se ca într-o vacan , pornir  s  colinde
locurile cele mai importante.

Urcar  în levitaxiul parcat în fa a casei i plutir  pe aleile
New Beijing-ului pe liniile de zbor ce str teau, fixe, traseele spa iale
lunare. Erau ner bd tori s  viziteze zona turistic , de fapt o repre-
zentare holografic  virtual-reality a celor patru construc ii antice
din Beijing: Palatul de Var , Ora ul Interzis, Templul Cerului i
Marele Zid. Ea citise c  la baza realiz rii acestei zone st tuse, în
primul rând, ideea p str rii mereu vie în gândurile i inimile chinezilor
din Colonie a trecutului unei civiliza ii m re e. Cuno tea adev ratele
construc ii din singura sa c torie în capitala chinez i abia a tepta

 fie fa a-n fa  cu hologramele, în timp ce el le v zuse forma lunar
cu prilejul excursiilor organizate de agen ia de turism la care fusese
angajat i era curios s -i afle p rerea.

Oprir levitaxiul în fa a intr rii Palatului de Var i pornir
veseli i plini de elan s  str bat  interesanta reprezentare lunar . Ea
nu contenea s  se minuneze. Sem nau foarte mult cu ceea ce admirase
odinioar  pe P mânt. Sala Bun voin ei i Longevit ii, Coridorul
Lung, pagodele, pavilioanele, lacurile, decora iunile cu dragoni i
phoenic i, toate se aflau acolo, colorate i splendide. Î i amintea
emo iile de atunci i încerca s  le reg seasc  aici, dar nu reu ea, iar
curiozitatea cre tea tocmai din aceast  cauz . De ce se sim ea altfel?

tiuse de la bun început c  nu era real ceea ce va vedea, a adar nu
acest aspect o contraria. Atunci, ce? Poate c  b rbatul de lâng  ea,
ce puf ia de zor dintr-o igar  electronic , tia. Îi strânse u or mâna.
El întoarse capul i o înv lui în lumina privirii, întreb tor.

- Nu în eleg. Este ceva aici ce-mi scap . Este adev rat c  au
trecut mul i ani de când am v zut Palatul în realitate i nu mi-l mai
amintesc cu exactitate, dar totu i, aici exist  ceva foarte diferit. Am
senza ia c  pagodele, pavilioane, toate reprezent rile sunt mai mari,
mai luminoase.

- Bineîn eles, îi r spunse el, zâmbind, a a este, nu i se pare.
Din câte tiu, s-a dorit prin aceste holograme o eviden iere a
construc iilor antice care s  aduc  al turi de amintirea trecutului
savoarea i farmecul atmosferei din noul Beijing de pe Lun .
Construc iile, ca s  zic a a, sunt grandioase, sclipitoare i mai intens
colorate. Dar... asta nu este totul!

cu, surâzând enigmatic.
- Prive te, relu , ar tându-i un phoenix care tocmai î i luase

zborul de pe un acoperi  galben. Sigur nu ai mai v zut a a ceva!
Râdea, observând-o cu aten ie. Ea r sese f  grai. Dar

nu îi spuse c  îl mai v zuse pe phoenixul acela de mult  vreme.
El o strânse tandru în bra e i îi opti în urechea împodobit

cu o perlu  de un alb str lucitor:
- i vei fi din ce în ce mai surprins ! Hai, pe strada Suzhou!
Ea î i amintea de acea a a-zis  strad  din Palatul de Var

adev rat, cu atmosfera sa de basm, cu pagodele – magazine în culori
armonioase decorate cu lampioane ce înconjurau un lac plin de

rcu e cu acoperi . Fermecat i ame it  de muzica diafan , se
crezuse pentru câteva clipe apar inând unei lumi a trecutului. Acum,

rea a fi în acela i loc, dar pagodele str luceau halucinant, b rcu ele
ro ii în epeniser  pe un lac translucid de jad, nu erau oameni îmbr ca i
în haine de epoc i nicio not  muzical  nu se auzea. Unde disp ruse
toat  veselie, forfota, glasurile vesele?!

- E ciudat. Aici chiar sim i c  nimic nu este real, zise ea încet,
dându- i seama de sentimentele contradictorii. Îi pl cea acel loc, dar
nu o încânta. Sem na cu un tablou înf ând un peisaj superb unde
i-ai fi dorit s  fii, dar nu puteai face altceva decât s -i atingi pânza.

Un loc perfect, dar f  via .
- Este doar un joc, îi spuse el, îndreptându-se spre unul

dintre lotu ii roz ce împodobeau lacul. Se aplec i îi atinse cu
delicate e petalele.

Spre uimirea ei, lotusul se strânse, se mic or i se transform
într-un boboc verde pe care el ap  cu ar torul ca i când ar fi
fost un buton i atunci se petrecu ceva mai straniu decât tot ceea ce

zuse pân  atunci. Acordurile unei muzici suave le încântar  auzul,
în timp ce b rba i i femei îmbr ca i în costume tradi ionale ie eau
din pagode i se plimbau de colo-colo sau îmbiau trec torii s  treac
pragul magazinelor. Lacul devenise limpede, cristalin, iar b rcu ele
pornir  lin s -l str bat . O mul ime de oameni ap rur , întrecându-se
în râsete i strig te de admira ie. Ea se bucura ca un copil, iar el o
privea cu duio ie, sim indu-i emo ia.

- E incredibil! Totul a prins via ! strig  ea, tr gându-l spre
intrarea unuia dintre magazinele în vitrina c ruia se vedeau vaze de
jad i por elan.

El îi f cu pe plac, amuzat.
Mai petrecur  câteva ore prin Palatul de Var  lunar i apoi

se înapoiar  la levitaxiul parcat în fa a por ii principale, dându-i
comanda verbal  de a urma traseul spa ial Palatul de Var  - Ora ul
Interzis. Se oprir  în Pia a Tiananmen, foarte aproape de intrarea în
vestitul Palat.

- De ce aselenizezi aici? A  fi vrut s  str bat cu piciorul
întreaga Pia ? întreb  ea, pu in contrariat .

- Uit -te i tu, r spunse el. Este o suprafa  imens , nici nu
se z resc marginile! Nu ignora faptul c  aici totul este mai mare decât
ceea ce ai v zut tu în China Terestr . Pierdeam ore bune dac  mergeam
pe jos.

Ea privi în jur i î i aminti cum odinioar  în Beijing se oprise
în centru rotindu-se pentru a se bucura de întregul spa iu i v zuse
Pia a împânzit  de turi ti, de cupluri inându-se de mân , de copii
în ând zmeie. i acum erau oameni, dar întinderea fiind atât de
mare, abia se z reau, ici-colo, mititei ca ni te piese de ah. Totul era
uria .

Trecur  pe sub Poart . Cuprins  de fiorii emo iei, ea se
întreba ce surprize îi va oferi reprezentarea holografic  virtual-
reality a Ora ului Interzis. La impactul cu cel real sim ise conexiunea
cu istoria unui imperiu, ochii i inima îi fuseser  fermecate, iar sim urile
îmb tate de frumuse e. Î i imaginase atunci, plimbându-se prin acele
locuri, împ ra i i împ tese, prin i i prin ese, o lume a trecutului, o
lume de poveste.

Se îndreptar  spre Sala Armoniei Supreme i urcar  sc rile
de marmur  alb . Ca i atunci, demult, erau o mul ime de persoane în
fa a acesteia i ea presupuse c  doreau s  admire interiorul fastuos,
coloanele decorate cu dragoni, tronul imperial. i totu i... o t cere
nefireasc . Nici un zumzet. Surprins , î i f cu loc. Privi în interior. Se
frec  la ochi, crezând c  viseaz , apoi î i aminti c  se afla într-o
reprezentare holografic  VR unde totul devenea posibil. În fa a
acelor oameni, st tea împ teasa Cixi îmbr cat  într-o rochie de
culoarea jadului brodat  cu phoenic i ro ii, inând în mân  un evantai
pe care î i r sfira degetele cu unghii neobi nuit de lungi. Discuta
foarte calm cu un înalt demnitar, intuindu-l cu o privire de ghea .

Peste m sur  de interesat , ascult  cu aten ie i în elese c
se aflau în perioada r zboiului opiumului i cei doi se ar tau foarte
îngrijora i. Sim i cum cineva o trage pu in înapoi. Se dezmetici i îl
privi pe cel de lâng  ea.

- Uit -te repede! Nu trebuie s  pierzi a a ceva!
Jos, la poalele S lii, nou  elefan i de piatr  m luiau f

 par  deloc interesa i de oamenii ce se adunaser i mergeau dup
ei, râzând i imitându-i. Ea ajunsese s  se deprind  cu asemenea
apari ii, a a c  nu se mai mir .
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- Hai i noi, zise, coborând în fug  treptele de marmur .
Plecar , trop ind în joac , dup  elefan i i ajunser  la Sala

Armoniei Mijlocii unde nu maser  prea mult, gr bi i s  urmeze
drumul acestora. Se oprir  la Sala Armoniei Conservate. Urcar
repede treptele i aruncar  o privire în untru. În sala real , în trecutul
imperial, aici se organizau banchete. Ea se amuz  v zând doi demnitari
foarte b trâni, cu b rbi lungi, care st teau în jurul unei m su e
încrustat  cu p uni alba tri i sorbeau din ce ti azurii de ceai. Din ce
în ce mai incitat , luându-l de mân  pe b rbatul ce-i st tea mereu
al turi, plec  pe urmele celor nou  elefan i. Trecur  pe lâng  alte

li, intrar  în expozi ia ceasurilor i în cea cu ve minte i podoabe
împ te ti, i ajunser  în gr din . Elefan ii p reau obosi i i
împietriser  din nou în pozi ii ciudate. Nemaiprezentând un interes
special, oamenii se risipir i se f cu lini te. Totul reintr  în normal.

Cei doi p trunser  în gr dina imperial . Se auzeau voci
melodioase discutând foarte aprins. Curio i, se strecurar  printre
ni te tufe de trandafiri i se oprir  t cu i s  asculte. Dou  tinere
superbe, îmbr cate în rochii lungi de m tase, st teau pe o banc .

- Tu în elegi ceva? îl întreb  ea, în oapt .

Am ridicat fruntea
Era vara. Eu iubeam un cire  de prin prim var , de când

înflorise spectaculos la fereastra mea. Miresmele lui dulci i suave, în

IZVORUL
NEPIERITOR

- Da, r spunse el, apropiindu-se mai mult de frumoasele
fete. Vorbesc despre o petrecere pe care împ teasa Cixi vrea s  o
organizeze peste 10 zile. Sunt îngrijorate pentru c  materialele pentru
rochiile noi nu le-au sosit i se fr mânt  ne tiind cum s  rezolve
problema. Una dintre ele este foarte sup rat , deoarece dorea
neap rat s -l impresioneze pe Prin ul Li Cheng.

- Aha! exclam  ea. Femeile mereu au vrut s  arate bine. Nu
e nimic nou!

Râser  amândoi i se îndreptar  spre ie irea din Ora ul
Interzis. Odinioar , ea î i luase la revedere i p sise Palatul terestru
cu gândurile împr tiate i sim ind acea greutate în inim
caracteristic  durerii unei pierderi. Tr ise pentru câteva ore într-un
trecut cunoscut din c i, îl percepuse cu toat  puterea dat  de
sensibilitatea accentuat  de o prea îndelungat  a teptare. Acum,
rev zând totul într-o postur  mult mai incitant , sim ea o bucurie

 margini tiind c  trecutul, prezentul i viitorul se uniser  pentru
a-i permite s  fie de fiecare dat  când dorea ACOLO. Nu mai trebuia

i ia la revedere. El o lu  de mân i o conduse mai departe.

(din volumul NEW BEIJING - Editura Virtual , 2012)
(Va urma)

Iuliana Chihaia

care se adunase toat  splendoarea unui anotimp, m-au cucerit
definitiv.

Dar florile s-au dus. Un verde r coros m  ferea de razele
arz toare ale soarelui ce poposea ore întregi în fa a camerei
mele. Au ap rut  cire e... galbene, portocalii, str lucind
rotunde, pline de seva copacului ce- i întinsese bra ele
pân  la etajul al patrulea al blocului sp lat de ploi i
decolorat de zilele toride. Erau ca ni te m rgele de
chihlimbar. Le priveam cu invidie. Îmi imaginam dulcea a
lor. Într-o zi, am luat o creang i am vrut s  m  înfrupt din
bun tatea lor.

Dar, surpriz ! Erau... amare!... Un gust amar, ce mi-a
asprit gura. Au murit cuvintele...

Eram dezamagit . A murit un vis? Mi s-a înf at
o realitate?

Au trecut zile, au trecut gânduri, triste i i zâmbete.
 plimbam pe o strad  retras , cu capul plecat

sub greutatea gândurilor cotidiene. Am sim it un parfum,
unul deosebit. Am ridicat fruntea i deasupra mea, minune
de flori m runte i aurii ce plouau cu parfum cald, în valuri
îmb toare. A amor it orice durere care curgea prin sângele
meu... Am uitat de cire .

Acum iubesc un tei...din Ciclul Mitologic - Sisif
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Claudia E. Napoli

MIRACULOSUL VIS
AL TREZIRII DE SINE

În ultimul an, Ariane începuse s  se întrebe de ce bea, de ce
trec zile i s pt mâni f  s  simt  vreo dorin  pentru alcool i de ce
tam-nesam are chef de o bere, apoi de a doua, de a treia i nu se mai
poate opri. O minuna felul acesta de a bea. Cum de a ajuns ea s  se
poarte ca unul dintre taifunurile cu nume de femei? Nu cumva în
cazul ei nu este vorba de o simpl  dependen ? Sigur c  da, ea nu
este dependent  de b utur ! Cum s  fie? Cel atins de acest viciu,
din câte tia ea, are nevoie de câteva pic turi de b utur  de cum
deschide ochii, în zorii zilei, pe când ea are o via  normal . Oare
purtarea ei s  fie legat  de o instabilitate emo ional ? Atunci înseamn

 promisiunile repetate f cute so ului, i anume c  se va opri, c  nu
va mai c dea din nou în gre eal , nu erau deloc minciuni. Atunci
înseamn  c  spunea adev rul, înseamn  c  ea exprima în cuvinte
sincere dorin a ei din momentele acelea, ea nu tri a, ea chiar credea
cu adev rat în ce spune, era convins  c  nu se va mai repeta, c  se
va ab ine, c  nu va mai fi din nou cuprins  de  acea stare de pierdere
de sine, de c dere în abis. Urmau zile de c in i de cur enie, pân
i se întâmpla înc  o dat  nebunia de necontrolat i iar i, i iar i, de
zeci, de sute de ori în ultimii ani.

Erau o mul ime de lucruri pe care nu le tia, cum nici acum
nu avea o imagine exact , numai c  i se p rea c  începe s  în eleag
câte ceva.

Ce nu tiuse atâ ia ani era faptul c  se surprindea prins ,
când nu se a tepta, într-un fel de menghine, vârât  într-un cerc
închis care o sugruma. În acele momente era ca i posedat . De
multe ori pornea de la o reu it . Î i zicea:

- Bravo, fat  frumoas , meri i i tu o bere!
Iar berea aceea era urmat  ca o furtun  ce se ab tea peste

trupul i spiritul ei, de un ir lung de sticle goale, sticle pe care le dosea
direct în tomberoanele de gunoi. Mai apoi se blama pentru a a o
celebrare i î i  g sea scuze în incapacitatea ei de a face fa  problemelor
de via , ori de a r spunde semnelor de întrebare dinl untrul ei.

Ast zi avusese dis-de-diminea  un sentiment ciudat. Se
trezise cu o nostalgie. O durere surd , neîn eleas , o cuprindea. Tom
plecase, ca de obicei, f  s  o trezeasc . Era inginer constructor.
Avea o firm  m runt i o echip  de muncitori cu care executa
repara ii, zugr veli i, rar, câte o reconstruc ie. Nu era cine tie ce,
doar c  uneori câ tiga uluitor de bine. Plus chilipiluri. Casa de la
marginea ora ului, în care locuiau, Casa din P dure, cum o numise
ea din clipa în care el o invitase la un drink care se dovedise prima lor
noapte de dragoste, o ob inuse pur i simplu în schimbul unor
repara ii la o alt  cas , o vil  impun toare pe care babele, dou  doamne
venerabile, o primiser  mo tenire când nu se a teptau. Îi ceruser  lui
Tom s  le-o amenajeze, în schimbul casei din p dure, neavând bani
pentru a a ceva. Un fel de troc. Iar b rbatul ei era uluitor de harnic.
Pleca pe antier în a a fel încât el s  fie primul, îi primea pe muncitori
cu zâmbetul pe buze, întrebându-i de s tate, de nevast i de

copii, pentru ca, zicea el, ei s  se simt  ca într-o familie mare. Înv ase
vicle ugul sta de la tat l s u, fermier cu pricepere la oameni. Tom
pleca diminea a înainte de r ritul soarelui i se întorcea pe înserat.
Uneori, când avea un proiect grabnic, lucra i sâmb ta.

Tom al ei, cum îi pl cea s -l numeasc . Poate i fiindc
numele acesta era a a de r spândit! Se îndr gostise de el de la început,
sentimentele crescuser  în ea ca ciupercile dup  ploaie i îl iubea i
acum la fel ca atunci, când se sim ise brusc r it  de fluturii iubirii.
Fluturi de via  lung . El era altfel. Îi declara dragoste, dar o i certa,
uneori cuvintele sunau a insult , îns  esen ial pentru ea era iubirea
ei neclintit . Tom al ei.

Ariane se r suci prin cas i nu avu vreo obiec ie. Era curat,
ordine, totul la locul lui. Mai avea o jum tate de or  pân  se ducea la
locul de munc , adic  în camera unde î i amenajase biroul. Lucra la
o companie de telefonie digital i nu era nevoie s  mearg  la sediu
decât de dou -trei ori pe lun . Muncea acas , avea un sector al ei,
leg tura cu clien ii pe un segment a a-zis confiden ial, i dup  ce efii
cei mari ai companiei o vizitaser  acas , apreciaser  condi iile de
via i de munc  din propria cas , ajunseser  la concluzia c  biroul
ei era pentru ea i pentru ei, pentru companie adic , locul de munc
ideal, discret, eficient. Cine s-o deranjeze? Se putea dedica cu totul
activit ii, servirii clien ilor i slujirii companiei. Diminea a, cum se
trezea, Ariane cobora la parter, cu ochii pe jum tate închi i, î i turna
o cafea din cafetiera electric  pe care o preg tea de seara, lua dou -
trei înghi ituri i urca la etaj, s i fac  toaleta i celelalte. Se machia,
apoi se îmbr ca în fiecare zi altfel, ca i cum ar merge la slujb  în ora .
Uneori ciugulea câte ceva, la nimereal , ce îi s rea în ochi la prima
vedere, de cum deschidea u a frigiderului, de i de cele mai multe ori
se mul umea cu o limonad , cu un suc de portocale sau un fruct.

Acum nu b use decât cafeaua, cu zah r i cu lapte, de i tia
 nu era cel mai bun amestec. Ariane ie i pe prispa din spate. Cerul

avea culoarea imposibil  a asfaltului. Dinspre p durea care începea
la treizeci de metri, sim i un uier u or. Vârfurile copacilor se leg nau
dinspre est c tre sud-vest, î i f ceau parc  reveren e ademenitoare.
Aerul tare, copacii i iarba, acel afar  care presupunea noul, nu-i
ofereau ast zi nimic în plus. Se sim ea dominat  de acela i sentiment
nedefinit. ,,Ce s  fie?” se gândi a mia oar .

- Nu, tic lo enie, nu, am spus nu!
Intr  în cas i se duse direct la frigider. Mai avea cinci sticle

de bere. Lu  una, o desf cu i o v rs  în chiuvet . Î i f cu o limonad .
Gust .

- Gata, tic lo enie, continu  Ariane cea de toate zilele
conversa ia cu Ariane cea rea. Ai b ut, e ti mul umit ? Asta i-a fost
por ia pe ziua de azi! Gata. Acum, las -m  în pace! Eu beau ap  cu

mâie. Ah, ce proasp t e totul! i curat.
Aveau ap  din pu ul propriu, curat , rece, reconfortant

prin ea îns i.
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Nu era sigur  dac  nu cumva, de i era s toas  trupe te,
anii de b ut nebune te uneori, pe lâng  pl cerea temporar  oferit
trupului i creierului, nu-i subjugaser  orice gând ra ional, în special
când Tom nu era cu ea. El era un fel de guardian, poli istul la datorie.
De-ar fi fost posibil ca el s  n-o lase singur  acas , totul ar fi fost în
regul , credea.

În timp ce se îndrepta spre biroul de lucru, un gând o str tu
ca o s geat  în picior. Se opri, ca i cum nu mai putea s  mearg ,
surprins . Da, de i nu se socotea o be ivan , trupul ei cerea alcool.
Ea bea bere, a a se obi nuise, acum îns  îi era team , ah, uite, o temere
în plus, se temea c  ea nu c uta berea pentru gustul ei, ci bea pentru
a b ga în ea alcool.

- Nu te mai ascunde dup  deget, fato, sta e adev rul. i înc
ceva, murmur : Sunt nemul umit  de via a mea. Nu cred c  mi-am
organizat-o bine. Am o singur  constant . Îl iubesc pe Tom.

Ariane intr  în birou, deschise calculatorul mare i laptopul,
puse telefonul mobil al turi i î i începu ziua de lucru. Prin modul în
care r spunsese sentimentului ciudat ce o dominase, se p rea c
reu ise s -l alunge. Dup  o vreme, se sim i bine. Termin  limonada i

i f cu alta.
- Oare cum au ap rut instabilit ile acestea emo ionale? se

întreb  cu voce tare. Râse. i când? ad ug .
Profit  de o pauz  în solicit rile clien ilor, î i prinse obrajii

în palme, î i sprijini coatele pe birou i sfredeli cu privirea peretele
alb din fa .

- E o fric  în mine, î i r spunse sie i, dup  o îndelungat
reflec ie. Mi-e team  c  nu sunt iubit  cu adev rat sau, i mai grav, c
nu sunt eu demn  de a fi iubit  de un om puternic i de treab  ca Tom.

Mai era ceva, asta o tia de mult  vreme. Se temea s  se
înfrunte, s  spun nu ori de câte ori mintea ei, adesea prea slobod ,
îi dicta o fapt  pe care ea o recuno tea de la început drept reprobabil .

Iar lucrul acesta data cu siguran  din copil rie, mai precis din
adolescen .

Adev rul era c  pe la aisprezece ani începuse s  bea, i nu
pur i simplu pentru a bea. Nu b utura o atr gea, ea mergea cu colegii
la cârcium i bea pentru a se fandosi, pentru a- i dovedi c  crescuse
i c  e luat  în seam . Ea bea drept terapie. Luase b utura drept

medicament, doctorie împotriva durerii, a suferin ei pricinuite de lipsa
iubirii i de nelini tea c  ea nu e iubit , deoarece nu merit  s  fie
iubit  de nimeni pe lumea asta. Cine i cum îi b gase în cap o asemenea
idee, nu î i putea explica. Dar, da, credea c  de aici pornea totul.

În pauza de mas , nu avu chef s  m nânce. Se duse la altarul
improvizat în fa , în partea stâng  a intr rii, aprinse o lumânare,
îngenunche i se rug . Fu mai degrab  un dialog cu Dumnezeu. Îi
pl cu, încetul cu încetul o cuprinse o u urare, la sfâr it se sim i plin
de lumin . Se r sturn  pe canapea i c zu pe gânduri. Era de blamat
pentru lipsa de autocontrol, de i to i din jurul ei aveau câte o parte
de vin . Î i amintea cum, de mic ,  îi pl cea s  fie în centrul aten iei i,
iar i sentimentul fricii ca nu cumva s  nu fie luat  în seam , s  nu
fie privit i admirat , s  nu fie ascultat  când spunea ceva, s  nu fie
apreciat  la valoarea pe care ea i-o atribuia, extra-valoare! În afara
casei i acas , la casa unui unchi unde locuise un an de zile, de la
zece la unsprezece ani. Ani în ir i în atâtea locuri tr ise într-o
asemenea atmosfer .

Se ridic , se duse în birou, lu  telefonul mobil i îi telefon
lui Tom.

- Tom, po i s  vorbe ti un minut?
- Da, te ascult. Ce s-a înt mplat?
- Ce s  fie? Vreau s i spun c  te iubesc, Tom.
- De-ai ti câte am pe cap! Mi-au r it ni te muncitori

încep tori schi ele i trebuie s  le refac.
- Te cred. Te în eleg, Tom. Tu oare m  în elegi pe mine? fu

pe cale s  rosteasc , dar se ab inu. Uite, termin repede, zise cu voce
tare. tii de ce mi-e team  acum? Nu, nu tii. Mi-e team  c  abia te-am

sit i o s  te pierd, fiindc  nu sunt suficient de bun  pentru tine.
- Tu chiar c  o s  m  pierzi dac  nu termini cu prostiile! se

sti el. Când o s i vin  mintea la cap? i s-a urât cu binele? Vezi,
am dreptate când î i spun c  nu e ti bun  de nimic. M  la i?

- Dar, Tom, m  împ rt esc i eu ie, doar e ti b rbatul meu.
- Ariane, i-am cerut nu o dat  s  termini cu b utura. Am

impresia c  iar ai dep it m sura. O s  divor ez. Tu m  obligi s
divor ez, ai în eles?

- Te oblig? Tom, eu oricum te iubesc.
- Clarific m când vin acas , ad ug  el, amenin tor.
- Vorbim despre iubire?
El îi închise telefonul. Tom al ei. Alteori o asalta cu vorbe de

iubire. E prea ocupat, îl iert  ea, nu e capabil de dou  lucruri în
acela i timp, se gândi. Dragul de Tom! Era sigur  c , în felul lui u or
mercantil, o iubea. Se întoarse în birou. Când lucra, nu mai tia de
nimic i îi mergea bine. Spre sear , când ultimul client se retrase
mul umit, î i f cu raportul i propuse, ea de data asta, s  fie primit
la companie, s  fie câteva zile înconjurat  de oameni.

Se schimb , î i puse treningul i ie i s  fac  o tur , ceea ce
însemna o jum tate de or  de sport. Soarele se ascunsese dincolo
de p dure, pesemne obosit i el dup  ce toat  ziua se c rase i co-
borâse, în slava cerului. Cerul era senin. Trotuarul liber. Rar, pe osea
trecea câte o ma in . D dea bine e, ridicând bra ul drept, de i nu îi
cuno tea personal pe cei de la volan. Acesta era obiceiul, salutau i
ei, considerându-se parte a  aceleia i comunit i.  În timp ce alerga u or,
o cuprinse o alt  team : teama de a reu i s  nu mai bea deloc, de a
deveni abstinent . Cl tin  din cap cu putere i se trezi vorbind singur :

- Ei, nu i iar nu! N-a  putea accepta una ca asta! Ar fi una

din Ciclul Studii asupra femeii
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dintre cele mai grele pedepse ale Cerului. Recunosc, este o bucurie
 am uneori în mân  un pahar cu b utur . Iar Tom oricum m-ar

obliga s  beau. Nu-i place s  bea de unul singur.
i imediat î i aminti, cumva la polul cel lalt, c  în urm  cu

dou  s pt mâni, într-o sâmb , fusese un adev rat dezastru, b tuse
nu furtuna, ci un taifun în bun  regul . Ziua începuse bine. Nu avea
gânduri pesimiste, nu era deprimat . Era chiar mul umit  de ea îns i,
încheiase s pt mâna cu succes, f  s  pun  în gur  strop de b utur ,
de aceea î i zisese c  n-ar fi r u s  bea ceva în timp ce g tea. Tom
întârzia s  apar i se apucase s -i preg teasc  mâncarea lui preferat ,
chis li  de prune. Nu se gândise nici o clip  la consecin e, ca în urm
cu alte dou  sau trei s pt mâni. Nici nu i-a fixat în minte vreo alert
limitativ . Supra-încrez toare în sine, î i zisese c  pur i simplu se
cuvenea s  bea. i a e uat mizerabil, apoi zile la rând a tr it cu p ria
de vinov ie pe cap, neîncetând s  se gândeasc  la ce a f cut i de
ce. În deprimarea în care tr ia, s-a gândit nu o dat  s i pun  cap t
zilelor, de vreme ce nu era în stare s  fie un om normal, s  aib  o
familie i un so  de treab . În cele din urm  ajunsese, a câta oar ?, la
concluzia c  e prea sensibil , c  îi lipse te t ria minim  pe care via a
o pretinde din punct de vedere emo ional. În s pt mâna aceea
scrisese câteva rânduri i i le trimisese lui Tom pe adresa lui de email.

Drag  Tom,
Vreau s  î i spun c  te iubesc, dar tu nu e ti lâng  mine i,

uite, încep de-a dreptul:
Nu conteaz  ce mi-am promis mie îns mi pân  acum, în eleg

 este necesar s  previn un conflict i s  m  concentrez pe drumul
meu, vindecarea. Poate c ie î i sun  a fi o declara ie egoist , tiu
eu? De fapt, e tocmai pe dos, cred c  n-am suficiente puncte de
sprijin pentru a m  men ine puternic . Recunosc c  sunt vulnerabil
emo ional i voi c uta s  o iau u or i s  îmi port singur  de grij ,
renun ând cu totul i definitiv la b utur . tiu c  e nevoie de timp
ca tu s  m  ascul i, s  m  respec i i s  ai încredere în mine, dup
nebuniile f cute pe timpul be iilor mele, care, de i rare, îmi dau
seama c  încep s  se repete sup tor în ultimul timp. De aceea,
n-am dreptul i nici nu a tept afec iune sau iubire din partea ta.
Observa iile tale c  nu e ti ascultat, c  nu m  supun cerin ei tale de
a nu bea pân  ajung la be ie, c  e ti tr dat i umilit pot fi reale i
puternice ca i ale mele. Tot ce te rog este ca de acum încolo s  ai

bdare i s  m  sprijini, fiindc  eu voi g si o cale. Dragostea mea
pentru tine este adev rat , a fost i va fi întotdeuna natural ,
puternic  pân  la cer. Jur c  pe mine nu m  define te cuvântul a
bea, ci dorin a de a renun a definitiv la alcool. Pentru c  în eleg:
singura cale de a înceta s  beau este s  nu mai beau!

Cu dragoste, Ariane
Culmea, Tom nu i-a zis nimic în seara aceea, nu a f cut nici

o aluzie la scrisoarea pe email nici în zilele urm toare, iar ei i s-a p rut
 indiferen a lui o omoar . A anun at-o doar c  va pleca împreun

cu echipa la un obiectiv îndep rtat i c  va r mâne acolo peste noapte.
Se va întoarce abia vineri seara, târziu, îi precizase.

A doua zi, într-o mar i, b use pân  nu mai tiuse de ea. Se
culcase nemâncat . De fapt, nu mâncase nimic toat  ziua, golise în
ea sticle de bere, una dup  alta, f  s  le re in  num rul. Peste noapte,
i s-a f cut r u. Tremura ca o trestie în vântul nemilos al toamnei. Inima
îi b tea în piept s  se sparg . Nu ea, Tom gre ea fa  de ea i lumea
toat  era de vin . A z cut, la grani a dintre via i moarte. Îi era team
c-o s  plesneasc , o s  se desumfle ca un balon. A închis ochii abia
spre diminea , când zbaterea inimii s-a mai potolit. A z cut pân
spre prânz. A ie it din dormitor nesigur  pe trupul s u. i-a f cut o
omlet  cu brânz  de import, a încercat s  lucreze, dar n-a reu it. A
telefonat la companie c  nu se simte bine. A promis c  va recupera.
Avea capul greu, parc  ap sa pe el un bloc turn. A ie it i s-a plimbat

în cerc, ore la rând, i încet-încet i-a revenit. A doua zi a lucrat normal.
A treia zi, în pauza obi nuit , a adormit pe canapeaua unde

obi nuia s  se ghemuiasc  din când în când. Atunci s-a întâmplat
ceea ce nu va da uit rii toat  via a. Era joi, la trei zile dup  p catul
unei be ii i cu o zi înaintea revenirii lui Tom.

A avut un vis neobi nuit, ireal. Un vis în vis. Sau poate n-a
fost deloc vis, ci crâmpei de via . Se afla concomitent în fotoliul
propriu i într-un fel de planetarium. Dormea, dar vedea mii, milioane
de stele împresurând-o. Cerul era înalt, curat, clar, limpede. Totul în
jurul ei emana frumuse e i cu toate astea îi era fric i ar fi vrut s  se
ridice, s  se trezeasc , f  a reu i. Brusc, stelele aurii au luat culori
diferite i au prins s  se roteasc  nebune te, s  coboare din ce în ce
mai aproape de ea. Vârtejul neasemuit p rea c  o cheam , o ade-
mene te, c uta s-o absoarb , iar ea se sim ea atras . O invadase o
bucurie f  margini. Ca o somnambul , s-a ridicat i i-a întins bra ele
deasupra capului, gata de zbor. O miime de secund  a lipsit s  nu
dispar  în neant, în Ceruri. Atunci, a v zut aievea imaginea lui Tom i
s-a oprit. Unde s  se duc  singur , f  Tom? N-a mai vrut s  se
înal e, de i în inim  îi r suna înc  o muzic  diafan . Ciudat, gândul la
so ul ei i simpla idee de a refuza zborul stelelor au fost suficient de
puternice. În chiar clipa urm toare, uvoiul de stele multicolore a
disp rut, ea c uta s  se trezeasc i nu reu ea, b ile inimii îi r sunau
puternic în urechi, ochii refuzau s  se deschid . Când a reu it s  se
trezeasc , a realizat c  imaginile acelea fascinante fuseser  reale, de
o frumuse e f  seam n, cum nu-i mai fusese dat s  vad . Stelele se
coborâser  la ea sau ea se în ase c tre ele i pu in a lipsit s  se
contopeasc . Acela s  fi fost oare coridorul de lumin  pe care îl str bat
sufletele când se desprind de trup? Însemna c  ea a fost pe punctul
de a p si aceast  lume i numai p rerea de r u c  Tom r mâne singur
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o oprise, o adusese înapoi. La urma urmei, nu numai via a ei se întregea
prin Tom, i el avea un reazem i un sens al vie ii în ea, so ia sa! S-a
ridicat de pe canapea i s-a dus direct la altar. S-a rugat. De dou  zile,
nu pusese strop de b utur  în gur . Acum ce i se întâmplase? Oare
visase? Fusese vis? Se întâmplase în realitate? S-a înfrico at. A lucrat
ca un automat, iar când a terminat s-a dus din nou la altar. A r mas
acolo în genunchi, rugându-se, meditând, ore bune. S-a ridicat când
a observat c  se f cuse noapte.

- Doamne, murmura întruna, ai vrut s  m  iei? Cum de te-ai
zgândit i m-ai l sat pe p mânt? Te-ai îndurat de mine? Te-ai milostivit

de Tom? S  fi fost un avertisment? M  pui la încercare? Poate c  m-ai
pedepsit, via a este un chin, iadul este pe p mânt, cum spun atâ ia.
Oricare ar fi sensul re inerii mele aici, eu tiu. În eleg. Ajunge! Uite, î i
promit c  n-o s  mai beau bere. Poate doar seara, din când în când,
dac  Tom are nevoie s  bea cu cineva. Un pahar, maximum dou  de
vin ro u. Atât. i n-o s  mai fumez, Doamne, Dumnezeule mare!

Au trecut zile i s pt mâni, nici mai bune, nici mai rele decât
pân  atunci i, într-o diminea , Ariane se trezi limpede la chip i la
minte, dup  ce avusese un alt vis. Se f cea c  se plimba undeva în
apropierea casei, descoperise o poian  cu iarba verde, mustoas .
Din loc în loc, pâlcuri de flori. Într-un loc, descoperise fragi. S-a aplecat

 ia una, dar brusc a avut o re inere. De ce s  rup  fructul? i-a zis.
A privit cu duio ie o frag  ro ie, ca o ciuperc  u or uguiat , a atins-o
cu degetul ar tor, a mângâiat-o. Se l sase pe ciuci, admirând locul
acela cu fragi, p rea un cerc perfect. Mângâia ciuperca aceea care îi
re inuse aten ia de la început, chiar a a, de ce o alinta numai pe
aceea? O hipnotizase? Când s-a ridicat, s-a trezit înconjurat  de o
pâcl  sub ire, nu prea deas , ca norii cumulus, ca spuma laptelui.
Obrajii i s-au umezit, a ridicat mâinile, cu palmele în sus, sus inând
albul acela u or i misterios, care o înv luia ca un abur dens. O
bucurie neîncercat  din prima tinere e a cuprins-o. Ce s  fie? s-a
întrebat, neîn elegând.

S-a uitat în jur, poiana parc  se l rgise, nu mai vedea copacii,
durea, doar albul acela diluat, pl cut. A f cut câ iva pa i. Încotro?

A ridicat din umeri i a mers mai departe. A mers, a mers, înotând
parc  prin pâcla luminoas , apoi s-a trezit.

Era în patul ei, acas . Tom plecase, evident, afar  era ziu  în
toat  regula. Ariane se ridic  în ezut i zâmbi. De atâta vreme nu se
mai sculase cu zâmbetul pe buze. Un sentiment de bine o cuprinsese
peste noapte. Se d du jos din pat i î i urm  tipicul preg tirii pentru
o nou  zi. Dup  ce- i f cu toaleta, merse la altar i se rug . Mânc
pulpa de la un avocado, deretic  prin cas . Se sim ea bine.

Gânduri proaspete îi jucau în minte. Via a e simpl , scria
undeva pe pergamentul min ii. Fericirea se afl  în mâinile fiec ruia.

Ariane, înceteaz  s  mai gânde ti în exces, s  despici firul
în patru, s  cau i inten ii în fiecare cuvânt, sensuri în fiecare gest.

Las  zilele s  curg  a a cum le orânduie te Dumnezeu i nu
i mai impune: ba s  fii în centrul aten iei, ba s  fii ascultat , ba s  fii

admirat , ba s  fii neap rat iubit  de cine i se n zare ie, ba mai tiu
eu ce. Fii simpl , iar de acum înainte s  nu te mai intereseze sub nicio
form  ce p rere au ceilal i despre tine, inclusiv so ul t u. Cum
ac ioneaz  ceilal i, e treaba lor. Tu poart -te firesc i cu iubire i atât.

Ai grij  de tine. Tu e ti st pâna ta i, înc  o dat  î i spun, nu
conteaz  ce cred i ce zic al ii despre tine. Pe tine nu trebuie s  te
intereseze p rerile altora. Numai ce crezi tu despre tine e important.

Iar tu trebuie s  în elegi c  e ti crea ia lui Dumnezeu i e ti
perfect . Dumnezeu nu are crea ii imperfecte. Dumnezeu nu gre te.
Dac  te-ai v mat singur  sau te-au agresat al ii, iart i ia via a de
la cap t. Ciuperca ei, ciuperca aceea din p dure îi dicta aceste gânduri?
Dumnezeu se milostivise i îi vorbea?

Atunci, în fa a altarului i de nenum rate ori în timpul zilei

se pomeni c  murmur  f  s  vrea:
- Ai grij  de tine! În primul rând, ia aminte la trupul t u,

Ariane! Te-ai neglijat nepermis de mult  vreme.
Sau:
- Începând de ast zi, nu te mai învinui. Ai gre it, nu o dat .

Ajunge. Uit . E ti un om bun, revars  iubire în jurul t u. Nu uita,
fericirea ta izvor te din armonia trupului t u.

Sau:
- Îngrije te- i corpul, f -l s  emane lumin  ca soarele, d -i s

nânce i s  bea s tos. Iube te-te pe tine întâi i-ntâi, iube te-l
pe Tom, f  s  îi ceri nimic în schimb. El nu este responsabil de tine,
tu e ti aceea!

Ariane ascult  pân  la cap t vocea aceea interioar , indiferent
de unde venea, poate era ea îns i, ea cea bun i demn , i zâmbi. Era
ea, cea adev rat , da. Î i termin  treaba, avusese o zi plin , reu it .
Lu  în mân  telefonul mobil i-i trimise lui Tom urm torul mesaj:

De ast zi, sunt alta. Abia a tept s  te-ntorci. Te iubesc!

Not . Claudia E. Napoli este gata s  poarte un dialog, în paginile
revistei sau pe internet, cu cei care trec prin momente grele.
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Istoria nescris , p strat i transmis  ca amintire la aceast
sobr  curte regal  - curte organizat  mai degrab  ca un deta ament
de c petenie al lupt torilor din micile regate cu aceea i religie i
aceea i limb , sau ca o administra ie armat  aspr i smerit  în regulile
ei, decât ca un fastuos protocol imperial cu cancelarii înr ite, mari
puteri împ ite sub cea a absolutului i ceremonii zeificatoare pentru
tiranul în mâna cu inel a c ruia st tea puterea - istoria transmis  de

tenii care erau rani în timpul lor liber i memorat  ca o tain  de
ini iere de c tre preo ii altarelor sacre c rora regele le l sa alt
st pânire, pe alte locuri decât cele ale cur ilor sale, istoria p strat
aici ca un imaterial tezaur na ional spune c , atunci când s-a întors
de la Roma, dup  doi-trei ani de petrecere în care- i tot prelungise
solia pentru care tat l s u - regele îl trimisese la vecinul lor - marele
frate latin, tân rul principe avea schimbat  nu numai expresia fe ii, ci
chiar i comportarea de fiecare zi, oricât ar fi încercat el s i-o ascund
în spatele ritualurilor sobre ale cur ii i armatei regale pe care le
deprinsese în ini ierile din adolescen .

Dar vremea petrecut  în marea ar  a veninului celui bun
care aducea pe lume cele mai rele obiceiuri, îi completase cu alte
deprinderi aceast  ini iere: când p rea straniu, când p rea a tânji
dup  ceva, când era prea dr stos, când prea credincios zeului lor

utând paraclisul în care s  i se închine i s -i cear  iertare, când
prea impulsiv i-l apucau furiile. Atunci, spre a nu-i fi v zute la curte
asemenea comport ri labile, pornea s  pedepseasc  triburile mici
dinspre nord i r rit aflând prin limbile lui c  du manul cel mare
dintr-acolo, cel pe puterea c ruia se bizuiau în ho iile lor i triburile
mici, era angajat în alte lupte i nu le putea veni în ajutor neprietenilor.

În orice caz, în cele mai multe dintre situa ii nu dovedea o
comportare de rege chibzuit, cum se obi nuiser  a avea lupt torii i
tot poporul lor. Î i petrecea în lupte i r zbun ri sângeroase toat
vara; iar toamna, când d dea arama frunzelor, iar soarele se apleca
mai spre câmpie, pornea pe direc ia acestei aplec ri a astrului i,
dup  cum spuneau înso itorii lui, str tea toate b ganele, ajungea
la vadurile tiute traversând apele aurii ale fluviului i ajungea tocmai
în provincia pe care h ile romanilor, ca dovad  c  se preg teau s
o ocupe, îi d duser  denumire pe limba lor: Scitia Minor.

Acolo, cu toate c  regatul tat lui s u avea mai mul i regi
clientelari, rude, prieteni i acoli i ai familiei domnitoare, el nu se
oprea la ace tia, ci traversa inutul cu dealuri de cret , de granit i de
aram , ca trei elemente care se înfruntau în perenitatea lor ridicând
pe platoul nivelat de ploi i vânturi col i hiperboreeni i stane de
piatr , piscuri de cremene abia v zute, îngropate de mun ii mai noi
care se r sculaser  în calcar, ridicându-se deasupra str vechilor creste

granitice i chei t iate adânc de fier str ul apelor. Toate acestea
fiind sacre urme menhirice asupra c rora lucrase i natura, dar i
mâna acelor str mo i despre care aceea i istorie spunea c  erau de
dou -trei ori mai mari decât oamenii ce se cuno teau acum pe lume,
ren scân du-se din ceilal i uria i pe care-i ucisese ghia a sau îi
înghi ise potopul topirii ei, aici, pe malurile cu mult  hran  ale m rii
care, a a cum se retr gea oceanul lumii, se retr gea i ea ca parte a
aceluia, l sându-le vie uitorilor aerului maluri însorite, pline de via .

tre malul m rii, într-acolo unde se retr sese oceanul
sând p mânturile între grani a adânc  s pat  de fluviul prin care

apele ce mai r seser  printre puste i b gane se v rsau în el, se
îndrepta i principele devenind tot mai ner bd tor, tot mai neatent i
mai lipsit de în elegere pentru cei din jur, ca i tot mai de neîn eles
pentru ei, pe m sur  ce sim ea în n rile-i de arm sar tân r briza adus
de acelea i vânturi care stârneau spuma valurilor. Stârneau i-n el o
neostoial i un impuls de-a- i gr bi n ios mica o tire înso-
itoare. Poruncea c re ilor s  biciuie caii i galopau stârnind nori
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de praf sau stoluri de p ri ascunse-n ierburile stepei coborâtoare,
pân  ce ajungea la piatra alb , cioplit  cu fe e drepte, din care se
ridicau zidurile cet ii de la rmul unde începeau verzui undele
str lucitoare ale oceanului lumii, a a cum se-ntindea el, împingând

ri i golfuri printre toate p mânturile continentelor.
Cetatea îl întâmpina cu atrac ie i mister, a a c , oprit în fa a

înaltelor ei turnuri îmbr cate-n lespezi cu urme de cochilii marine,
principele î i l sa suita la oarecare dep rtare, ca s  fac  tab  pe
câmpul cu marile gorgane ale religiei i strategiilor înainta ilor s i,
iar el, singur, sco ându- i însemnele i l sându-le scutierului, b tea
în poarta de bârne, striga str jilor de deasupra acesteia o parol  prin
care i se deschidea i intra în untru ca-ntr-un ritual secret pe care cei
din extra muros nu trebuiau nici s -l tie, nici s -l vad . Supu i
poruncii de a nu se apropia dincolo de gorgane, ei a teptau lini ti i
hr nindu-se cu azime i m ligi f cute din meiul r mas pe câmpuri,
cu strugurii stafidi i din viile culese, cu vânatul îngr at de toamn
ce le c dea în capcane, cu câte-o pas re s getat  din stolurile ce
desenau frumos cerul în zborul lor precis dirijat spre rile mai calde.
Din când în când, adus de vânturile de pe mare, zvonul unor muzici
i unor veselii din intra murosul cet ii ajungea pân  la ei, dar preo ii-

ofi eri care comandau îi îndemnau la cântecele lor de lupt tori, a ezând
steagurile cu guri de lup împotriva acelor vânturi ca s  le fac  s
uiere, acoperind zvonul câtecelor potrivnice, de de at  petrecere.

Peste mai multe zile, cam atunci când se-mplinea s pt mâna,
scrâ nind în groasele lor ferec turi, por ile se desprindeau una de
alta deschizându-se, iar principele ap rea în bolta lor cu doi str jeri
dinainte-i netezindu-i calea i dându-i onor lâng  uria ele turnuri de

piatr  ce p eau odat  cu el, parc , în afara zidurilor, în vreme ce
alaiul, mai marele alai care-l înso ise de la amfiteatrul de pe malul

rii i pân  acolo, se sim ea doar prin chiuturile i muzicile din intra
muros.

Ca un adev rat zeu str lucind de pl ceri satisf cute, înc
purtând coroana dionisiac  ce înlocuia laurii prin vi a de vie, cu fa a
luminat i pl cut  oboseal  în mi ri, cu blânde e i chiar dorin
de glum  în glas, cu în elegere i r bdare acum, pentru cei care-i
spuneau ceva, ca i cu un fel de lene -dulce pierdere de sine parc
plutind deasupra lucrurilor, el venea la mica sa cohort , primea cu
neaten ie i în eleapt  r bdare ova iile ei, î i s ruta calul care-i ie ea
singur în întâmpinare cu harna amentele-i aurite, îl înc leca i, f când
semn, porneau. F cea semn larg i de pornire c tre unii i de adio

tre al ii, cu dreapta-i plin  de br ri, a a cum înv ase la Roma s
poarte, iar prima dat  v zândul, îi sup rase pe b trânii tarabostes
din consiliul regal. Dar apoi, oameni de arme fiind, pricepuser  c , la
hainele de lupt , o br ar  bine înf urat  pe bra  poate evita multe
lovituri ale t urilor de s bii i, datorit  lui, f cuser  din ea uniform ,
turnându-se pentru neamul regesc grele spirale de aur, iar pentru
ceilal i, din bronz i fier.

În fruntea alor s i, începea drumul de întoarcere prin peisajul
acela cu gorgane i stejari pitici i pante mari de mei cosit târziu, al

rui pai sem na cu argintul, ajungea la stâncile menhirice a c ror
cioplitur , f cut  de mâna omului celui mare, c tase tergerile
lucioase ale vânturilor i ploilor i la piatra muntelui cu perete din
calcar i rugin  t iat de fluviu pân -n adâncurile unde apa lui î i

cuse albie, trecea înapoi prin vadul cu unde aurii l sând în dreapta
insula mare pe care-o-nconjurau acelea urmându- i cursul, traversa

ganele cu dropii must cioase, grele la zbor, dar mai iu i la
alerg tur  decât caii, trecea i de satele cu livezi i stupi unde- i
avea câteva cet i din lemn gros înt rite cu palisade, ocolea drumul
spre cur ile domne ti care dominau dealurile i urca tocmai sus, spre
templele de piatr  ale mun ilor, pân  pe sacerdotalele în imi vecine
cu cerul, care apar ineau marelui preot.

Acolo devenea smerit desc lecând la oarecare distan  de
pietrele sacre, se desc a i se lep da de orice însemn, r mânând în

ma a de cânep  groas  precum a fiec rui plugar sau o tean, sau
tean-plugar pentru care, dac  cea ascu it  era i secere i arm  de

lupt i, cu piept dezvelit, în picioarele goale pe z pada muntelui,
înainta spre soborul preo ilor ce-i ie eau în cale, urca împreun  cu ei
treptele marelui calendar cu stâlpii ca ni te solda i în irui i pe cercul
ce se-mp ea astfel în sutele de zile ale anului, în vreme ce duhul
intonat al cuvintelor sacerdotale urca la cer ca un abur de invocare
pe tot timpul serviciului divin astfel îndeplinit. Apoi abia, dup  aceast
ritual  invocare, cetele de slujitori formând soborul se d deau într-o
parte i-ntralta, f când loc principelui lor purificat prin slujb  s  urce
spre altar i s  se a eze lâng  marele preot care-i punea pe umeri
mantia sa din bl ni de lup i alte jivine mai rare.

Atunci, toat  lumea - cohort  de solda i, sobor de preo i i
adunare de oameni veni i cu daruri la locurile sfinte, aclama dualitatea
fr easc  a unei singure mantii ce-l înv luia pe voievod i pe
sacerdot, ca un semn simbolic al acestei etnii mari i mult diferite fa
de toate etniile din jur, ca dovad  respectul de care se bucura chiar
din partea Romei. Viitorul rege asculta sfaturile celui ce-l înf ura în
mantia sa, marele preot primea de la el ve tile noi din lume spre a le
chibzui în leg tur  cu credin a lor sau a formula întreb rile prin care
avea de cerut sfatul zeului i p rintelui lor Zalmoxis cel atoateîn elept,
care-i ajuta în toate cele ale trupului i ale sufletului. i, împreun ,
trimiteau la zeu un mesager care avea s -i comunice întreb rile.
Mesagerul era ales greu, pentru c  mul i tineri se înghesuiau cerând
aceast  favoare, marele preot le atr gea aten ia c  Zeul nu prime te
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decât un om foarte curat la suflet, care s-a poc it de toate p catele,
iar unii începeau a se-ndoi hot rând a mai r mâne s  se izb veasc
de cele rele, via a pentru ei fiind oricum ve nic i aici ca i acolo.
Apoi, dintre cei i mai cura i era tras la sor i unul care devenea fericit
i mândru aflând toat  taina întreb rilor pe care marele preot le

trimitea Zeului, voinicii îl ridicau cât mai sus spre a-l arunca la cer, iar
suli ii se-n iruiau jos inând fiecare câte trei suli e în multele
ascu uri ale c rora s  se sfârtece trupul p mântesc ce nu era, dup
înv tura lor, altceva decât închisoarea sufletului. Eliberat astfel,
sufletul trebuia s  r mân  acolo, la scaunul zeului pentru c , dac
cel aruncat mai d dea semne de via  p mânteasc  dup  ce trupul îi

dea în suli e, era blestemat, spunându-i-se c  avea p cate de care
nu se poc ise, iar Zeul nu-l primise ca mesager.

Dup  acest ceremonial, preo ii r mâneau s  a tepte i s
interpreteze r spunsurile, iar principele se întorcea la cur ile sale
unde, supus b trânului s u tat , celebra cu el toate s rb torile de
iarn  ale neamului lor, s rb tori cu alaiuri de s teni, de militari, de

tori din ocnele de aur i de sare ,dar, mai ales, cu alaiuri de copii
care- i f ceau astfel intrarea în via a ob tilor. Copiii purtând pe ger
straie din es tura flocoas  în dungi de lân  alb  cu lân  sein i
opincu e cu inele de fier col at ca s  se-nfig -n ghea a drumurilor

tute-n cântec spre a primi daruri de turt  f cut  dulce cu mierea
albinelor. Din ceara acestora, pe care lipeau urechile i col ii animalelor
vânate, staro tii cetelor î i f ceau m ti cu care alungau spiritele
rele, iar din miedul lor amestecat cu vin, oamenii se-nveseleau cu
to ii; dar nu prea mult, nu ca-n dezm atele petreceri de jos, din
cetatea de la malul m rii.

Principele era sobru i lua în serios toate acestea, st tea ca
un monument sfios pe locul din stânga tat lui s u i primea nimbul
pe care s rb torile iernii îl a eza asupra capetelor lor i a obiceiurilor
lor. Dar, dup  ce treceau toate acestea, pentru a se obliga la poc in
în continuare, î i lua armatele i b tea grani ele rii lui rotunde. Cu
acribie, r zbunându- i tat l i neamul, pe nord-r ritenii care, în

lb ticia lor amenin au mereu iar, la timp fix, din vreme-n vreme,
jefuiau cet ile de margine, ocupau satele bogate i tânjeau mereu

 intre-n trupul rii, furând hrana pentru care ei nu se pricepeau a
munci câmpurile sau a îngriji staulele. B tea toate grani ele, lovind
i-n vecinii alia i ai romanilor sau în castrele legiunilor prin care

marele imperiu înainta i el la fel de apuc tor, dar ascunzându- i prin
politici irete inten iile de a ocupa. Atunci sup rarea ajungea la Roma,
iar pedeapsa tot de acolo amenin a s  vin  cu mult mai mult  asprime.

Ascult tor la sfaturile preo ilor s i, a a cum erau tradi iile
regatului acestuia, b trânul rege î i mustra în zadar fiul, uneori chiar

rându-i r u pentru faptul c , dup  întoarcerea de la Roma, îl urcase
pe tron al turi de el, ceea ce nu mai însemna supunere decât a a,
doar dintr-un respect filial pe care l-ar fi sim it. Dar via a misterioas
a fiului s u ce se-ntorsese parc  altul din cetatea trufa , c tre care
se spunea c  lumineaz  to i sorii lumii, îl tulbura foarte în sim irile lui
de p rinte ce-i distingea mai bine molipsirile recente, iar pe deasupra,
îi aducea necazuri în cârmuirea regatului. Fapt pentru care, prima
dat , doar între ei doi, l-a pus s -l asculte i i-a spus:

- tii prea bine c  am fost i eu în tinere ea mea la Roma, dar
nu m-am molipsit de lucrurile de acolo. Adic  m-am molipsit de cele
bune, nu de cele rele. Da, am fost i mai departe de Roma, la Aquileea,
acolo unde au marile cuptoare în care topesc fierul i toarn  din el

bii o elite, mai tari decât f ceam noi pe atunci. Am fost ca s  cump r,
dar m-am molipsit de felul în care lucrau ei fierul, am adus i al ii ca

-l deprind , iar acum facem noi, aici, t uri la fel de bune... Ce
noroc, îns , c  pe tine te-am trimis singur la înv tur , nu cu al ii;
fiindc  tu ai înv at stric ciunile lor. Dac  le-ar fi înv at mai mul i,
am fi fost un popor pierdut!...

- M rite, nu m  judeca prea aspru; eu î i ap r grani ele. Eu
 lupt cu ei.

- Nu te lup i cu ei cum s-ar lupta un dac; te lup i cum se
lupt  ei între ei la Roma ca s  se omoare s i ia puterea. Ei se lupt
din stric ciune i ambi ii de arte!... Tronul meu...

- Tronul t u î i apar ine, iar eu n-am s i-l clatin - i-a permis
principele s -l întrerup , iar tat l s u a devenit mai vehement:

- i-l clatini pe al t u - tun  el cu nemul umire - pentru c
i-am dat armat  care s  fie a ta i i-am ridicat scaun al turi de al

meu; iar scaunul t u cl tinându-se, love te i-ntr-al meu, lovind în
întregul neam de oameni drep i; adic , reajun i a fi drep i, fiindc  ne-
a mai pedepsit odat  zeul i a trebuit s  t iem viile ca s  reajungem
limpezi la minte!...

i, spre a- i face datoria, înv ându-l chiar i la vârsta aceea,
îi aminti:

- Cuno ti rug ciunea prin care noi îl întreb m pe zeul nostru
de ce ne-a f cut mai mici decât str mo ii Hiperboreeni i recunoa tem
în fa a Lui c  am primit o pedeaps  pentru p catele noastre pe care
nu mai vrem s  le repet m?

- Cunosc.
- Romanii nu au o asemenea rug ciune i nu fac o asemenea

peniten ; ei sunt trufa i a a cum au r mas: mici i neputincio i fa
de str mo ii uria i care au ajuns i la ei i la grecii care-i numesc
Pelasgi. tii ce-nseamn  dac  nu au o asemenea rug ciune?

- Înseamn  c  nu se poc iesc, a a cum m  poc iesc eu.
- Înseamn  c  sunt incon tien i! - tun  din nou regele

nepreacrezându-l apt de a se izb vi - Î i duc via a-n petreceri i sunt
incon tien i cu viitorul lor care-i va pipernici i mai mult pân  îi va
distruge.

- Dar eu tiu. Tu m-ai ini iat în pe tere aceea cu oase de
uria i. Tu m-ai dat la c lug rii care înc  sunt mult mai mari decât
restul oamenilor!

- i tot eu am avut nechibzuin a de a te l sa trei ani în
stric ciunile Romei, crezând c  vei deprinde doar cele bune ale
înv turii lor - spuse regele cu o sup rare vinovat , mai moale,
care-i d du tân rului pu in curaj în a interpreta lucrurile:

- Dar, tat , eu petrec i apoi m  poc iesc; Zeul m  iart , a a
cum îi iart  pe to i care, chiar dac  gre esc, î i amintesc de înv tura
lui...

- Înv tura lui a fost s  t iem viile! Chiar tat l meu a f cut-o!
- Tat l t u a fost bunicul meu, a a c  nu pot s  nu-l respect,

oricât de aspru a fost!... Dar oare, nu avem dreptul s  ne întreb m:
dac  el a dat o interpretare gre it  poruncii zeului?... De vreme ce
Zeul ne-a dat vi a de vie, putea el s  porunceasc  s  o distrugem
complet?!

- Ne-a poruncit s  sc m de molipsirea perdi iei; iar tu, la
Roma...

Atunci, principele deveni foarte grav, ca-ntr-un jur mânt,
întrebându-l:

- Chiar dac  m  dedau uneori petrecerilor, crezi c  e mai tare
ce-am înv at la Roma decât ce-am înv at la c lug rii unde-am stat în
ini iere?!... Eu cred c  în elepciunea e poc ire, nu neatingerea de p cat...

- A crede ce- i convine nu-nseamn  a cunoa te adev rul!
- i atunci: dac  bunicul, t ind viile, a crezut ce-i convenea?...

lug rii m-au înv at...
- Vorbe ti de c lug rii uria i - îl întrerupse regele - tii de ce

sunt aceia c lug ri?!... Pentru c  a disp rut familia lor de oameni
hiperboreeni de dinaintea noastr . Mai ales femeile. Femeile care
trebuie s  nasc i s i creasc  copiii în familie, au disp rut odat
cu familia mare. A a a fost blestemul p catelor lor, iar ace tia, ultimii,
sunt f cu i cu femei mici, care mor la na tere i ei ajung în sih strie,
unde-i îngrijesc ai lor.
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- La Roma n-am v zut a a ceva.
- La Roma? - î i ar  regele oprobiul - la Roma e mult mai

grav!... La Roma merg spre dec dere i oamenii m run i, a a cum
suntem to i ast zi!... Religia noastr tie i ne înva  s  ne ferim; ne
porunce te s  ne ferim, s  nu ne l m stric ciunii!... E ti primul ce
cunoa te legile pe care eu le pun la cale cu preo ii mei i tocmai tu le
încalci cu n ravuri romane!

- Dar una dintre poruncile cu care m-ai trimis la Roma a fost
tocmai s  înv  cum fac ei legile.

- Pentru c  Roma a avut, chiar la b rba ii scunzi care am
mas ast zi pe lume, min i luminate care le-au f cut legi temeinice

ale ocârmuirii. Dar ascultând numai de aceste legi p mânte ti, i-au
pierdut alte legi: legile zeilor! Au c zut în stric ciune, a a c i-au
pierdut repede i acei bravi b rba i mici care aveau suflete mari. A

mas din ei numai r ul pofticios i acaparator care-i duce spre
decrepitudine. Ai mai auzit, de la Caezar, de vreun împ rat mare al
lor?... Numai decrepi i!... Iar dup  August au început s  prefere
marionete care, decât imperatori, sunt mai mult actori, aplauda i la
spectacole, pentru ca din umbr , s  conduc ara pe c i secrete,
militare, ni te oameni necunoscu i, nev zu i la fa . Adev ra ii
puternici stau nev zu i, iar, dinaintea poporului pun ni te histrioni
din teatru, care s  joace roluri a a cum le sufl  aceia! Tu nu trebuie

 fii a a ceva; tu...
Principele în elese. Î i d du seama de vinov ia sa, de

catele care-i îndulceau via a i, atât din respect pentru p rintele
u, cât i din faptul c , poate, nu dorea s  ajung  la jur mântul c

n-o va mai face, puse punct discu iei, s rutând mâna aceluia ca o
demonstra ie a în elegerii.

a c , înmuind sentimentele dintre tat i fiu, porunca ce
urm , fu una mai blând  decât cea care ar fi trebuit s  vin  din
pornirea unei asemenea discu ii:

- S  nu afle nimeni ce-am vorbit între noi!
- A a va fi, m rite - promise tân rul.
Dar oricât de solemn a fost inut  acea promisiune, fiind

vorba de o curte regal  c tre care ochii i urechile serviciilor spioane
ale du manului nu- i sl besc aten ia, despre o înfruntare sau o
neîn elegere între tat i fiu, chiar dac  ei o aplanaser , tot nu se
putu s  nu se afle.

Asta f cu s  apar  prin preajm , cu tot cu pungile de bani i
carele gata aduse spre a- i demonstra neschimb toarea hot râre de
a le cump ra toat  marfa, acel negu tor de miere, cear , lân , sare i
alte cele, care tot b tea locurile având multe calit i prin care se
împrietenea cu oamenii i un singur defect: punea prea multe i prea
iscoditoare întreb ri.

Prin cealalt  meserie a lui, cea ascuns  printre cele mai
ascunse falange ale institu iilor imperiului, el prezentase st pânilor

i un mare raport în care vorbea în primul rând despre bog iile de
aur, care se spunea a fi dintre cele mai mari ale acestei p i a lumii,
bog ii la care, de mult  vreme tânjea Roma, dar se temea de

spunsurile ferme i dure primite în repetate încerc ri ale armatelor
ei de margine, care tot presau grani ele de sud ale acestui neam, dar
nu îndr zneau mai mult. De fapt i temându-se, dar i ascultând de
mintea acelor chibzui i b rba i pe care-i mai avea Roma în Senat, ea
putea s  profite mai degrab  de faptul c  un asemenea regat puternic
era a ezat ca o pav  între el i s lb ticiunea asiatic . A a c  imperiul
tânjea, dar nu îndr znea; iar dacii, cunoscu i ca urma i ai acelor
oameni uria i care înfruntaser  potopul, se închideau i mai mult în
grani ele lor i, mai ales, în credin a lor care avea un singur zeu, mai
degrab  în elept decât setos de putere. Încrederea în acesta îi f cea

 fie închi i, ostili la influen ele altora. Nu primeau nimic de la al ii,
chiar dac  era vorba de lucruri mai înaintate în civiliza ie, iar tinerii

i-i fereau de tenta iile vie ii libertine care f ceau din imperiu o mare
întindere de pl ceri i vicii satisf cute prin averi i trezind pofta de
mari averi. Înc âna i în înv tura lor, dacii î i refuzau asemenea
pl ceri retezându-le r cina, cum au f cut cu vinul de nu l-au mai

ut i au ajuns cu to ii oameni siguri de sine i de ara lor care
mereu se întregea; dar bog iile nu le luau min ile, ci st teau ascunse
undeva unde Roma le va g si o dat i o dat ... Cam a a suna raportul
care-i interesa pe strategii acelor secrete încreng turi romane i mai
degrab  îi dezarma când aflau, a a cum s-a spus, c  unul dintre regi
i-a convins chiar s  distrug  vi a-de-vie spre a nu-i mai face pe
oameni s  se îmbete i s i piard  sim urile. De atunci, luciditatea,
mintea întreag i trupul harnic, trup capabil oricând de fapte i de
lupt , le d dea o mândrie prin care chiar ajungeau s  refuze unele
progrese ale lucrurilor de folosin  noi cu care îi îmbiau negustori ca
el. Iar cetele lor, satele lor, garnizoanele lor, chiar dac  erau în preajma
unor cet i sau a ez ri str ine, se ineau la distan  ridicându- i
gorganele între ei i cei de alte neamuri, în vreme ce vânzarea grâului
i mierii i c rnii i lânii c tre al ii era pentru ei tot o treab  de

negustorie cinstit , luând banii de la cump tori i retr gându-se
 s  se amestece cu ei la petrecerile târgului... Îi descria negu torul

a fi aparte de ceilal i oameni, mai convin i decât cei din Latium i de
pe malurile unde fusese r pit  Europa, c  se tr geau din acei uria i
pe care unii îi numesc Hiperboreeni, al ii Pelasgi, al ii Menhirieni,
al ii în alte feluri, dar nimeni nu le-a v zut altceva decât oasele sau
pietrele cât o cas  pe care le puteau ridica, în vreme ce acolo, în
mun ii lor, la fel de ascun i ca i aurul, se spune c  mai exist  înc
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mân  de asemenea oameni de la care se trage i limba
asem toare pentru toate popula iile vechi ale continentului h zit
a fi dominat de Pax Romana. Dar, din p cate, tocmai aceast  Pax
Romana se realiza f  ei. Fiindc  ei aveau aceast  mândrie comun
care-i lega la o parte de imperiu i, astfel, ar tau puternici în voin a
lor chiar dac , întru totul cu bun tiin , se privau de pl ceri. Se
privau de cele ce, în lumea marii cet i i a celorlalte a ez ri înnoite
de puterea roman  se chema c  este via a tr it  din bel ug i cu

ur tate, prin bunuri deosebite i pl ceri evoluate aduse din toate
col urile lumii cosmopolite, tot a a cum fuseser  adu i cu nemiluita
i zeii cosmopoli i, care mai de care cerându- i ofranda lui prin preo ii

strica i i apuc tori care îl slujeau. Iar faptul c  ace ti daci aveau
ria s  se fereasc i s  reziste, chiar dac  lucrurile se f ceau cu o

anumit  ascultare fa  de autoritatea b trânilor i a preo ilor lor care
aveau un altfel de duh, le d dea acestor oameni un anume sentiment
de încredere în sine i neîncredere în al ii, care se dovedise în decursul
vremurilor a-i feri de multe rele...

când o asemenea prezentare total nepromi toare în fa a
secre ilor strategi prin care imperiul trebuia s  mearg  înainte oricât
de nebuni, de impulsivi, de la i sau de pro ti împ ra i ar fi avut,
negu torul î i preg tea de fapt recuno tin a acelora pentru solu ia
pe care el le-o oferea ca o cale unic  de dezbinare i p trundere,
întrucât, dup  cum se l uda, prin reîntoarcerea la viciu, putea pro-
duce o ruptur  între armatele fiului i cele ale tat lui regesc fiindc ,
urcându-l al turi pe tron, regele îi d duse principelui i o armat  prin
care s  se înve e a fi bun mânuitor de o ti cu tiin a lor de pând ,
atragere-n capcane i atac rapid pe care o aveau din str vechime.

... Deoarece - explica raportul - avându- i principele armata
sa, chiar i fa  de o asemenea înv tur  restrictiv  cum deprindeau
dacii, chiar i fa  de supravegherea riguroas  din partea tat lui s u
i a preo ilor acelora încuia i, neobi nui i cu zburd lniciile zeit ilor

romane, cei trei ani petrecu i la Roma în fastul pl cerilor marii cet i,
toate prieteniile legate acolo tocmai în fierberea chefurilor, toate
subtilele vicii practicate în mijlocul cetelor cu cheflii care de care mai
simpatici, nu se putea s  nu-i fie retrezite f cându-l independent,
dac  nu chiar potrivnic vechilor lor legi. Principele suferea mult în
mijlocul vie ii aceleia uscate de sobrietate i abstinen , iar când nu
mai rezista, fie î i n lea furiile peste str inii de la grani e, ceea ce
putea fi oricând prilej de a se veni cu o armat  mare împotriva lui
intrând astfel mult în ar i, poate, chiar cucerind-o, fie se c torea

tre mare i intra singur în cetatea unde grecii b utori de vin îl
serbau cu destr late chefuri pe Dyonisos, care nu era altul decât
cel ajuns la Roma cu numele de Bacchus, zeul vinului celebrat cu
bacante fierbin i i muzici zorn itoare. A a c  se putea profita i de
aceast  sl biciune din pricina c reia, mustr rile tat lui s u duseser
la o ruptur  care, bine folosit  cu iscusite provoc ri, ar putea duce la
o înfruntare dintre rege i principe care s  pun  în aplicare priceputa
strategie a lui „divide” ca s  ajungi a „impera”...

Cam asemenea lucruri se puneau la cale folosindu-se
informa ia c , prin obiceiuri, principele devenise de-a dreptul roman
i c  au trebuit mai multe m suri voluntare din partea tat lui s u

pentru a-l readuce, chiar i ca asociat, la tron. El nici nu b nuia
aceasta i î i ducea via a c utând s  dea cât mai pu in ochii cu regele.
Pentru c  mintea, gândirea, memoria lucrurilor i a obiceiurilor, adic
tot ce se deprinde în copil rie i tinere e erau treze în capul s u, a a
cum se înr cinaser , dar i via a de petrecere ve nic  în splen-
doarea stric ciunii i a viciului, în compania unor str lucitori convivi
lipsi i de prejudec i fa  de acestea, ba chiar f cându- i un merit de
concep ie nou  din practicarea lor în mijlocul splendorilor i
alint turilor prin care fastuoasele gr dini i case de petrecere ale
Romei te atr geau înzecindu- i pl cerea, printre oameni de seam  ai

imperiului, oameni cu gândire vie, f când chiar o filosofie din aceast
via  de perdi ie, ca i printre boga ii timpului, oameni care strânseser
aurul f  s  le pese prin ce mijloace... Ei bine, cam dintre ace ti
oameni trebuia ale i, dup  socotelile strategilor, unii cu care principele
legase mai strâns  prietenie. Apoi urma a se hot rî asupra aceluia
care avea s  fie trimis s -l influen eze în continuare, s -l trag  la
petreceri i la o via  de desfrâu care s  adânceasc  pr pastia dintre
el i tat l s u. Pentru c  orgia din care gustase era dulce i cuceri-
toare, f cându-l s  se rup  de cel care i-ar fi luat-o, s -l atace pe acela
i s i asigure puterea întru prelungirea unui asemene trai pentru

tot restul zilelor sale... Trebuia preg tit un om care s -l readuc  la
petrecerile unor nop i întregi de nevisat, a c ror nostalgie îl chinuia
i-l f cea mai r u, pe m sur  ce- i amintea de via a nep toare în

care c dea beat i epuizat de femei i, trezindu-se apoi în toat
mole eala pl cerilor satisf cute, se îmb ia i se l sa uns tot de ele cu
cele mai fine arome, pân  ce trupul îi era iar i bun de petrecere i
ie ea din nou în lumea aceea fascinant  în care, veseli sau îndârji i,
to i c utau cu frenezie deliciul i o luau de la început. Dorindu- i
asemenea pl ceri, el se putea îndârji s  vrea s  fie liber s  le fac . În
vreme ce b trânii, care ar fi vrut s -l opreasc , s-ar fi opus, pornind
astfel o lupt  care s  le macine ara i pe ei între ei, pân  ce Pax
Romana se va putea instaura i asupra bog iilor lor.

Pentru asemenea calcule, negu torul i-a primit plata tocmai
în banii cu care avea s  se prezinte la curtea regelui unde era cunoscut
ca un serios cump tor, în vreme ce un altul avea s -l întâlneasc
pe principe în alte p i, s -i recâ tige prietenia în mai multe feluri,

-i înt reasc  armata i s  ajung  a petrece cu el dup  ce se vor
închide între zidurile cet ii cu destr ri dionisiace.

i, cu toate c  în drumul pe mare, pân  ce ajunser  la Gurile
Danubiene ale fluviului-tat  ce aducea aici apele tocmai din p ile
occidentale ale mun ilor Hercinici, cei doi veniser  împreun ,
poposind la rm, ei se desp ir , ducându-se fiecare spre direc ia
câte unuia dintre cei pe care voiau s -i despart . Negu torul lu  cai,
îndreptânduse spre mun ii cu sanctuare unde înc  nu reu ise s  afle
în ce ascunz tori se inea aurul, iar cel lalt, tiind c  principele, ca s
nu stea aproape de cur ile domne ti, f cea incursiuni spre s lbatecii
din r rit, b tându-le toat  vara stepele spre a trece mai repede
vremea pân -n toamna cu bucurii dionisiace, continu  cu corabia
drumul prin limanul fluviului Tyras ce aducea apele din nord, c utând
la vadurile aceluia calea hiperboreic  pavat  cu lespezi pe care nu
le-ar fi putut ridica nici dou zeci de oameni ca el: Calea despre care
se spunea c  uria ii locuitori de alt  dat  o construiser  prin stepa
de deasupra m rii, ca s  ajung  la ara de piatr  de pe în imile

reia Prometeu apucase s  fure focul din ceruri. Într-acolo, unde
legendele spuneau a se fi dus i Argonau ii c utând lâna de aur, g si
i popasul cl dit tot cu pietre uria e pe care nu le-ar fi putut ridica

oamenii vremurilor lor, în care principele î i f cuse cetatea sa de
straj  c tre pustiurile reci i pr foase de unde veneau n litorii i
Criv ul. Se-mbr ar  ca buni prieteni din tinere ea roman , iar noul
venit îi oferi drept daruri tot felul de arme de lupt  noi, n scocite de
inginerii legiunilor romane, spunându-i c -i poate aduce i o teni
din aceste legiuni, care s -i instruiasc  pe ai lui în mânuire.

Cu altfel de daruri, formate din arme obi nuite, dar de mare
mândrie, se înf  negu torul în fa a regelui-tat , oferindu-i
minunate s bii cum se f ceau întotdeauna la Aquileia, dar al c ror

el era mai nervos, mai vibrant, mai încordat i mai iute t ietor în
ascu uri, ar tând marea meserie a secretelor turn torilor lui, ceea
ce tia c -l interesa pe rege înc  din tinere e. Se petrecu un protocol
întreg în care negu torul primi înso itori regali pentru toate m rfurile
pe care avea s  le cumpere în toamna aceea, iar, când ajunser  a
vorbi despre ce se mai întâmpla la Roma, acela se ar  foarte vesel
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asigurându-l pe rege de marea faim i prietenie de care se bucura
fiul s u printre tinerii romani cu care fusese coleg i prieten, de
încântarea acelora i a altora care auziser  c  principele adusese aici
obiceiurile romane i chiar continua s  le practice când ajungea la
cet ile cu greci latiniza i sau latini greciza i de pe malul m rii.

Regele se întunec . Mai întâi se ab inu s  întrebe sau s
cear  mai multe am nunte, a a cum ar fi avut impulsul. Dar când
romanul pomeni pentru a doua oar  de cet ile acelea pontice locuite
de greci latiniza i i de latini greciza i, î i aminti deodat  de tot
amestecul acesta de înv turi sceptice i ironice i cinice i
epicureice care, în vremea din urm , încurcau cele zeie ti cu cele
omene ti, încurcau oamenii cu diverse zeit i ce le aduceau pl cere,

când din to i o ap i-un p mânt. Care, i ap i p mânt, nu puteau
reprezenta decât via a de aici i nu mai avea nimic din via a ideal
spre care-i înv a zeul lor, p rintele lor. În numele înalt al acelui zeu,
regele, preot si filosof, îi atrase veneticului aten ia:

- Pytagoras, care era tot un fel de latin grecizat sau grec
latinizat cum spui tu, fiindc  st tea lâng  Latiumul vostru, în Magna
Graecia, a înv at de la p rintele nostru Zalmoxis ce înseamn
nemurirea, iar Platon, care i-a urmat, preluând de la Pytagoras
cunoa terea lumii ideale de dincolo, lume care se mai descrie ast zi
numai la noi, prin numerele noastre sacre ce dau echilibru universului,
spune limpede c  trupul nu e decât temni a sufletului. Dar voi a i
uitat aceste înv turi!... În tinere ea mea, p rintele meu care m-a
ini iat într-ale noastre, nu s-a sfiit s  m  trimit i acolo, în Magna
Graecia, s  aflu urmele filosofiei l sate de dicipolii lui Pytagoras,
tocmai pentru c  Pytagoras purtase urmele l sate de p rintele nostru
Zalmoxis. Le-am g sit pe acelea, a a cum g sisem i la Atena urmele
lui Platon scrise chiar în c i. Dar i la Atena i la Roma, discipol în
filosofie fiind, am v zut cum voi, cu filosofii vo tri nebuni de ast zi
care explic  mai mult de ce se iart  stric ciunea trupului decât cum
se câ tig  în imea sufletului, da i acestei temni i toate pl cerile
înjosind sufletul!...

Rostite mai mult ca o lec ie sau ca o amenin are, vorbele
lunecar  îns  prin abila întors tur  pe care o d du cel lalt, având
bine fixat inta interesului s u i ar tând orice fel de în elegere doar
pentru a i-o atinge:

- Întrutocmai, m rite. În eleg credin a voastr  c  trupul e
temni a sufletului i nici eu, fiind un om mai b trân i mai umblat, nu
aprob întru tocmai ahtierea aceasta carnal . Dar, de vreme ce ea face
însu i miezul vie ii st pânilor mei, trebuie s  m  supun ei; pentru c
astfel m  supun poftelor lor, ale celor puternici de ast zi; ale tinerilor
în vigoare care vor s i-o simt . i de asta sunt bucuros pentru
unirea rilor noastre printr-o asemenea în elegere între fiul vostru i
fiii str lucitori ai Romei. Faptul c  ei petrec împreun , iar principele
vostru este iubit i apreciat la aceste petreceri, poate aduce mari
apropieri între noi. Iar eu sunt un negu tor care de apropiere i
concordie am nevoie ca s -mi fac nego ul f  r zboaie. A a c , pe
de o parte m  închin în fa a ideilor voastre i a m riei tale ca filosof al
lor, iar pe de alta m  închin la zeii care v-au dat un fiu ce tie s  fac
pl cere imperiului, petrecând cu st pânii mei atotputernici i cu trimi ii
lor. Asta înseamn  în elegere între popoare, chiar dac  noi nu mai
în elegem genera ia care vine. Fiul vostru e un dar pentru o asemenea
în elegere i o ans  pentru Pax Romana care st  numai i numai în
puterea imperiului. E vesel, e petrec re , nu ine seama de prejudec i,
iar asta place foarte mult st pânilor de ast zi ai Romei. Ei sunt bucuro i
i spun c  au aici un om de n dejde, când le vin ve ti despre petrecerile
i chefurile pe care fiul vostru le face în cet ile de la Pont, cu grecii
i cu romanii sl vindu-l laolalt  pe Dyonisos al lor, care la noi e

Bachus i beau în cinstea lui, poart  femeile pe aripile lui, cânt i se

îmbr eaz i se iubesc în petrecere dionisiac , mai bine decât s-ar
lupta în r zboaie...

Regele ar fi ucis în clipa aceea, dar î i d du seama c  era mai
bine s  tac ; i pentru a afla totul, chiar dac  erau lucruri nepl cute
urechilor sale, dar i pentru a nu-i da aceluia prilej de a spune la
Roma c  el s-a înfuriat din pricina propriului s u fiu i principe a ezat
al turi pe tron. Ceea ce, era pentru negu tor prilej deosebit de a- i
duce planul pân  la cap t i, cu glas pl cut, ca i cum ar fi spus po-
ve ti încânt toare, î i f cu temeinic datoria descriindu-i regelui cum,
în toamnele care veneau chiar ca atunci, în acele zile, principele î i

sa liber  armata pe care el, regele, i-o d duse spre a p zi dep rt rile
dinspre r rit, î i lua cea mai mic  suit  pe care i-o permitea rangul,
pornea prin b gane i peste b gane, peste fluviul auriu i col ii
hercinici care se mai ridicau numai în câteva locuri de pe continent,
se oprea la gorganele dinspre mare unde aprindea ultimele focuri în
cinstea zeului lor l sându- i o tenii s  se închine i intra singur pe
poarta acelei albe cet i unde se încingeau petreceri ce erau invidiate
i la Roma. Da, sublinia el: se dusese faima-n Roma despre asemenea

i cu petrecerile de acolo, încât nobilimea roman  ajunsese
-l admire i s -l invidieze pe principele care le d dea acest avânt i

chiar se str duiau s  ajung  în Pont tocmai în toamnele când era el
acolo, ca s  se bucure de nemaipomenita petrecere...

- Nemaipomenita petrecere... - morm ia regele ascultând i
str duind s i ascund  zvâcnirile din suflet.

- Nemaipomenite, m rite! - îi confirma perfidul ca o laud  -
atât de nemaipomenite, încât fiul vostru este pomenit cu mare admi-
ra ie la toate petrecerile prin care romanii se str duie s i fac  via a
dulce, toat  nobilimea marii cet i considerând c  via a principelui
vostru este i mai dulce!

Iar nep trunderea pe care i-o impunea regele ced :
- Se tie asta?!
- M rite - se f cu negu torul a nu observa i a- i aduce în

continuare elogiul - acum toat  lumea e convins  c  Dyonisos s-a
scut ca zeu aici. Simpaticul, copil rosul i perversul Dyonisos,
a cum îl v d grecii, sau pofticiosul Bacchus, a a cum îl vedem noi,

de aici i-a luat coroana vi ei de vie!... Fi i mândru! Toat  lumea s-a
convins c  e zeul vostru.

- Zeul nostru este în eleptul i atot tiutorul Zalmoxis, care
l-a ini iat pe Pytagoras în toat  magia numerelor ce in i de in
echilibrul lumii! - proclam  b trânul rege, convins de toat  filosofia
ini ierii celor ale i din neamul lor.

Dar subtilul trimis tiu s -l conving  a vedea cum, chiar i
atunci, la pu ina vreme de dup  t ierea viilor, era celebrat Dyonisos
în acele cet i cu zidurile a ezate pe teritoriul regatului s u. Era
celebrat atât de zgomotos, iar n ile principelui d deau atâta
str lucire petrecerii, încât golful se umplea de cor bii cu pofticio i
boga i veni i s  chefuiasc  al turi de cel care a început a fi numit
„Regele Dionisiac al Pontului”...

- Regele Dionisiac al Pontului?!
- Da, m rite; aceast  faim  îl face foarte iubit pe fiul vostru

la Roma!
Când regele a poruncit nobilimii de tarabostes pilea i s  se

strâng , negu torul a i transmis ve ti la Roma i vesti celui care
venise împreun  cu el, ca s  se preg teasc  ajutoare spre a-l încuraja
pe principe s i înfrunte tat l.

 *
* *

Negre i mari, asemenea unor c mile uria e îngenuncheate
pentru somn, gorganele î i desenau conturul t cut sub luna plin .
În umbra unuia dintre acestea, ghidându- i st pânul pe care-l înso ise,
regele clientelar al acestor locuri le f cu semn s  opreasc : de partea
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cealalt  era tab ra unde a teptau oamenii principelui. Dinspre zare,
unde se ridicau l ptoase zidurile cet ii, venea un zumzet continuu
de muzici prin care chiotele p trundeau ritmic ridicându-se i mai
ascu ite decât ele. Scântei îndr cite neau uneori deasupra turnu-
rilor, iar luminile unui foc înte it de briz  se ridicau spre cer, parc  l-ar
fi tivit cu o dung  sub ire de flac . R pit din somn i adus în spa-
tele gorganului, comandantul escortei tân rului prin  c zu cu fa a la

mânt când se v zu dinaintea regelui celui mare. i îi m rturisi su-
pusa sa a teptare pentru ca principele s  revin  la ei, cei care nu se
apropiau mai mult decât atât de por ile cet ii, jurându-se c  el nu
tia nimic din ce se petrecea dincolo de ziduri, c  nu avusese niciodat

curiozitatea de a privi printre crenelurile cet ii ca s tie de unde
veneau cântecele, i chiotele, i fl rile, dac  erau oameni aceia
care petreceau, sau viet i ale m rii, sau jum tate oameni-jum tate
viet i ale m rii, sau cine mai tie ce...

Regele clientelar îns tia i confirma cele spuse de
negu torul care plecase înainte, spre a-l tocmi pe eful strajei. A a

 fur  primi i cu t cut  cinste i urca i discret în turnul pentru care
se pl tiser  bani grei, dup  cum spunea tot negu torul care acum îi
primea cu altfel de expresie-n ochi fiindc , între timp, fusese primul
care- i aruncase privirile dincolo.

Dar banii fuseser  da i degeaba. Regele nu st tu decât o
clip  deasupra imaginii de lupanar cu colc ial  de neru inat
petrec rea  perdi ie, cu nimfe bete i bacante g gioase, cu be ivani
incita i înghesuindu-le ca ni te satiri, cu trupuri goale i ru inile
devenite mândrii, mirosind totul a ame eal  cu vin i fum de cânep ,
a împerechere-n sudori i-n zgomotoasele muzici ale unor vicioase
ritualuri falice în care nuntirea devenea be ie nebun i isteric .

Coborî, înc lec i porunci trâmbi ilor s i acel sunet de
chemare la lupt  din cornurile lungi ce trezeau de obicei mun ii din
jurul cur ilor sale, iar acum se lovea doar de cele dou  turnuri de
piatr , sp rgându-se parc  asupra zgomotelor din untru. Pân  ce,

iat -n cele mari, din bârne ferecate, o poart  mic  se deschise i, pe
ea, într-o sperietur  tembel  ap ru principele, a c rui cl tinare îl f cea
în special pe negu tor s  se simt  îngrijorat. Întru speran a aceluia,
îns , la mijlocul podului de peste an ul cu ap  în care luceau zorii,
fiul regelui filosof, care privea cu durere acest spectacol, se opri i
se în  puternic, fruntea i se lumin  scuturând p rul, gestul îi deveni
solemn, rea ezându-se parc  pe osul regesc i c tând b rb ie.
Bucuros, negu torul constata c  nu numai el urm rea cu înfrigurare
înfruntarea ce st tea deocamdat  neclintit  în ochii cu care a tepta
regele ci, de undeva, dintre crenelurile zidului, al i ochi care,
cunoscând ca i el urmarea, a teptau s  dea semnal de interven ie

tenilor ale i înadins pentru aceasta, precum se alegeau doar
pretorienii Romei.

Reu iser . Oprobiul era prea puternic în toat  atitudinea
regelui aflat c lare, iar principele care se în a trezit complet în fa a
înfrunt rii, traversa sigur podul spre calul care-i venise ca de obicei
în întâmpinare, dep ind cu galopul s u galopul cavaleriei nobiliare
pileate ce urcase-n a, r spunzând semnalului regesc. Apucându-i

strul, principele nu înc lec , ci veni cu el, ca i cum i l-ar fi adus
martor, în fa a calului tat lui s u, înfruntându-l.

- Da, am p tuit - spuse el f  t gad i f  c inare -
judec -m i hot te!

- P catul e prea greu, iar amenin area lui prea mare ca s
hot sc eu, spuse îns  regele, ar tând c  mai dinainte hot râse.
Fiindc  neamul nostru întreg este amenin at cu p catul sta, dac
însu i tu, fiu de rege, te-ai putut molipsi.

- Te temi c  se va rupe ara?
- Ea s-a i rupt. De când te-am urcat pe tron am tiut c  se va

rupe - rosti regele spre întristarea nobililor s i pilea i i bucuria
urechilor du mane.

- Nu mai e nici o cale, tat ?!...
- Nu!
În vreme ce negu torul î i d dea seama c  deocamdat  va

fi o desp ire f  lupt , o desp ire între b trânul rege filosof al lui
Zalmoxis i cel pe care-l denumise chiar el Regele Dionisiac al
Pontului, o desp ire care lor, romanilor, le va pune apoi la încercare
priceperea de a atrage unul sau de a învr jbi dou  regate, principele

cu un gest de înfruntare, strigând spre a fi auzit i de ceilal i
tarabostes:

- Mai e i hot rârea Zeului, tat , nu numai a ta!... Marele
Zeu trebuie s tie asta; tu m-ai înv at! Trimite-m  la el.

- S  te trimit pe tine?!, se-nfurie regele. Dar tii prea bine
cum ne respinge zeul mesagerii lipsi i de cur enie!...

- Trimite-m , m rite; fii sigur c , oricât de necurat a  fi,
înv tura ta eu n-am uitat-o. Am p tuit, dar n-am uitat. Tu m-ai
înv at c  zeul nostru în elege i poc in a.

Iar regele nu-l contrazise, ci doar chibzui, alese i îng dui:
- S -i spui tot r ul care te-a molipsit i s -i ceri s  ne-nve e

cum s  ne ferim! Apoi amenin : dar tii ce p ti dac  nu e ti
destul de curat ca s  te primeasc !

- Nu sunt curat, dar înv tura despre El am primit-o de la
tine, a a c , împotriva trupului, ea trebuie s  fi r mas temeinic  în
sufletul meu!, mai spuse principele, m rturisindu-i pentru desp irea
întru iertare: de asta eram atît de tulburat i de nesigur pe mine,

rite!
... În vreme ce suli ii sacri î i a ezau rândurile ridicând

fiecare câte trei suli e spre cer, principele se pleca într-un mare semn
de recuno tin  în fa a regelui care avea el acum emo ii pentru
hot rârea luat . Emo ia lor dintotdeauna. A întreb rii dac  Marele

rinte le va primi mesagerul. i se lini tir  to i, regele înconjurat de
credincio ii lui b rba i cu sânge de tarabostes, numai când în trupul

zut pe suli i v zur  semnul ceresc: acela c  Zeul se aplecase luând
sufletul celui aruncat c tre el, iar vârfurile de fier primir  doar trupul
din închisoarea c ruia sufletul sc pase. Zeul lor era bun, în elept i
în elegea poc in a. Regele, cu întreaga lui suit , în elegeau i ei
aceast  bun  în elegere.

Numai romanii, cu toate sofisticatele lor politici, nu mai
în elegeau nimic. Erau complet dep i i nu pricepeau unde gre iser
în strategia lor perfect .

Din pricina asta, despre negu torul de lân , miere, cear i
alte cele se spune c  i-a fost team , sau sil , sau nevolnicie s  se
întoarc  la Roma i a r mas bându- i banii cu stricatele de pe malul
Pontului. Dar când se îmb ta prea r u, f cea urât, blestemând un zeu
care nu numai c -l înv ase pe Pytagoras ni te numere a c ror secret
îngem nare asigurau echilibrele lumii, dar umpluse i mintea
principelui cu o înv tur  mai înc ânat  decât toate dulcile perdi ii
ale Romei.

În drumul de înso ire a regelui lor spre cur ile sale din mun i,
nobilii pilea i aprinser  mereu sfara pe toate gorganele pe lâng  care
trecur , spre a da semn mul imii, în vreme ce preo ii vesteau adun rile
acesteia c  Marele Zeu i P rinte poruncise r mânerea întreag  a
regatului în grani ele peste care niciodat  nici unul dintre ei nu va
trece decât ca s  le apere, dar nici vreunul dinafar  nu va putea

trunde, molipsindu-i cu stric ciunea de care ei trebuiau s  fie
complet izola i, iar ara s  r mân  curat  pe vecie.

Nu a fost s  fie pe vecie, dar vreme de o sut  de ani porunca
aceasta a fost inut  cu din ii de c tre to i cârmuitorii regatului, în
toat  rotunjimea lui. Un veac întreg de mare izolare.

(va urma)
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Con tiin  de lupt tor, Jidi Majia                 este unul dintre
cei mai originali i mai p trunz tori poe i, nume de rezonan  al literelor
chineze din deceniile recente.

Fie c  abordeaz  obsesiile atât de strâns legate de tradi ia
yi / nuosu, oameni care i-au p strat pân  în zilele noastre identitatea
de neam, fie c  este jurnal existen ial, arhitectur  a imaginarului, fie

 reprezint  crez artistic pornind de la nevoia de libertate a omului
de pretutindeni, crea ia sa vibreaz  de sensuri, cuprinde în ea
caligrafia, retorica i dialectica artei cuvântului, eman  o frumuse e
estetic  atât de înalt , încât rareori se dezv luie la o simpl  lectur .

Sensibilitatea, tandre ea i optimismul se desprind din scene
aparent diurne, întâlnim portretistic  moral  în poeme debordând de
virilitate i de puterea metaforei nea teptate.

Poezia sa este un semnal grav c tre semeni, mesaj deschis,
de valoare universal , strig t patetic, îndemn la umanism. Poetul Jidi
Majia pledeaz  pentru un viitor luminos al planetei.

Public m aici opt poeme, din cartea Flac i Cuvânt,
  în curs de apari ie.

AUTOPORTRET

Motto:
La apus, de pe stânc ,
Vântul vorbe te domol copilului,
Apoi vântul se opre te.
Undeva, departe, îl a teapt  o poveste.
Las i numele pe bucata asta de p mânt, copile,
Iar într-o zi vei muri mândru.

Eu sunt istoria scris  pe acest p mânt în limba nuosu
Sunt pruncul unei femei care n-a t iat cordonul ombilical
Numele meu de durere
Numele meu frumos
Numele meu plin de speran
Este un poem al b rb iei
Purtat mii de ani în pântec
De  o femeie care torcea lân
Tat l meu prin tradi ie
Este b rbat între b rba i
Oamenii îi spun Zhyge Alu
Mama mea niciodat  b trân
Este rapsodul p mântului
Un curs de ap  adânc
Iubirea mea de totdeauna
Este frumoasa frumoaselor
Oamenii îi spun Gamo Anyo
Eu sunt b rbatul mort de o mie de ori
Întins ve nic cu fa a c tre stânga
Eu sunt femeia moart  de o mie de ori
Întins  ve nic cu fa a c tre dreapta

Eu sunt prietenia sosit  de departe
La o mie de ceremonii funerare
Eu sunt murmurul tremurat de pe limba mamei
Din toiul a o mie de ceremonii funerare
Toate acestea, de i m  includ pe mine
Sunt de fapt înfruntarea  de mii de ani
Dintre ce e drept i ce e r u
De fapt, de mii de ani
Eu sunt descendentul  iubirii i visului
De fapt, de mii de ani
Eu sunt c toria care nu s-a încheiat
De fapt, de mii de ani
Eu sunt toate tr rile
Toate cinstirile
Toate na terile
Toate mor ile
Ah, lume, ascult  r spunsul meu
Eu
Sunt
Nuosu

Note: Nuosu, yi în limba chinez , una dintre
na ionalit ile constituente ale Chinei. Grup etnic de circa
dou  milioane de oameni, prezent în provinciile Yunnan,
Sichuan, Guizhou i în Regiunea autonom  Guangxi Zhuang.

Oamenii nuosu se ocup  în special cu agricultura,
silvicultura, p storitul;

Zhyge Alu, erou popular cântat în baladele nuosu;
Gamo Anyo, femeie frumoas  cântat  în baladele nuosu.

ZEUL  FOCULUI

Libertatea danseaz  în lumina focului.
Credin a salt  în lumina focului
Moartea îngroap  întunericul.
Abisul doarme lâng  mine
A p truns pân  în fundul haosului. Focul e haina vân torului
Femeia aceea simpl i elegant  abandoneaz  frigul,
fiece incanta ie
E pur  ca o raz . P catul i relele înfloresc

mântul e cel care se cutremur  când ridic  sus un soare diform
Trimite alarmele i mor ile în sufletele i visele suferinde
Face ca teroarea s  fug ,
face ca zece mii de lucruri s  prospere în tihn
Animalele feroce i spiritele nefaste
dispar în v zduhul ardent
Inimile în form  de piersic  deschid zilele i nop ile
Totul începe nu la cântul coco ilor,
ci în clipa când deschid eu ochii

OPT POEME
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CINEVA  ÎNTREAB

Cineva întreba cine controleaz
Num rul antilopelor pe platourile africane
Totodat , mai întreba
De ce înmul irea prea rapid  a zebrelor i a vacilor s lbatice
Nu se transform  într-un dezastru propriu
Se spune c  leii i alte animale carnivore
Asigur  echilibrul acestui regat
Nu e de mirare c  un poet a întrebat
Cum se va distruge lumea aceasta
Apa s  aib anse mai mari? Sau focul?
Cândva, Robert Frost avea aceast  dilem
În realitate, ast zi chestiunea e clar
Nici apa i nici focul nu vor distruge lumea
Fiindc  omul a devenit sursa tuturor relelor!

Not : Robert Frost (1874-1963), poet american, laureat a
patru premii Pulitzer pentru poezie.

LINI TE

Mam , drag  mam ,
L-am întrebat cândva pe luminatul bimo
L-am întrebat cândva pe în eleptul suni
În ce loc îmi pot afla lini tea?
Când îmi voi putea c ta în cele din urm  lini tea?
Dar nici unul nu mi-a r spuns
Au mi cat din r sputeri clopotul din mân
Au lovit nebune te gongul de piele din mân
Ah, ce-a  vrea s  dorm, ce-a  vrea s  dorm

Mam , drag  mam ,

Am urm rit lini tea lacurilor
Am urm rit lini tea v zduhului
Am urm rit lini tea mistic
Am urm rit lini tea fantasmelor
Abia apoi am tiut cu adev rat
În lumea asta
Chiar nu exist  un loc lini tit
Ah, sunt prea epuizat, sunt prea epuizat

Mam , drag  mam ,
Ridic -m  degrab  pe bra ul t u cald

-m  s  uit
La c derea înser rii
Toate visele trecutului
Fiindc  în aceast  lume rece-cald
Pentru o iubire profund
Fiul t u a scris versuri triste
Ah, sunt foarte obosit, sunt foarte obosit

VA

Pentru ce tânjesc eu
i tânjit i voi cândva

În imensitatea cerului înstelat
Eu nu sunt decât un semn
Nici cât clipirea unei raze

Eu nu fac decât s  caut
Întâmplarea în întâmplare
Ca un fluviu fantast
Noi umplem
Nisipul iluzoriu
Cu zâmbetele i cu lacrimile noastre

Vreau s  cred c  p mântul e foarte mare
Numai c  asta e o gre it  în elegere a mea
Tu, mare a timpului
Ai putea s -mi spui
Unde sunt azi umbrele celor mor i?

NOSTALGIA  DRAGOSTEI

Copila de sub umbrela galben , pereche de ochi gale i
Un vis ca o ciuperc , iubire cl dit  cu grij
Aerul îmbr eaz  culoarea, dorin a e la marginea cerului
Ging ia pulseaz  armonie
Simplitatea antic  danseaz
Se mi  pe tonurile înalte ale mun ilor
Harpa de gur  revars  miere
Inima e în col ul buzelor
Fust  înflorat  de stamb , o mare tridimensional
Trage dup  ea o umbr  beat
Visuri c rite în vitez

Se împodobe te pe dinafar  cu motive naturale
Las  p rul negru s  înconjoare strâns prima iubire
Sfiiciunea este puritatea cea mai tulbur toare
Pe spate acele miresme ispititoare
Daruri ale p mântului cafeniu
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Muntele mare aduce cu un b rbat adormit
Drumul e cureaua sa insolit
Ce e cu vorbele de iubire optite?
Ea vine pe sub cerul albastru
Spune ce vrea cu semne din ochi
Fa a ei este plin  de efecte sonore
Iubirea e ritmul frânt al privirii

LIBERTATE

Cândva, l-am întrebat pe în elept
Ce e libertatea?

spunsul s u a venit din c i
i am crezut c  aflasem totul despre libertate

Într-o zi pe înserat
Pe câmpul din Nalati
Am v zut un cal
Mergea de voie, f  vreo int
Un kazah beat dormea dus
Pe spinarea calului

Da, în eleptul mi-a explicat sensul libert ii
Dar poate cineva s -mi spun
Cine era mai liber
Pe câmpul din Nalati
Calul sau c re ul?

ULTIMA  LEGEND
Când vân torul p se te aceast  lume,
el aude chemarea muntelui.
- Din spusele vân torilor

Moartea e un lup
Lup cu blana sur
Vine alergând pân  la u a mea
Url  dup  mine
Cu siguran , nu e devreme
N-am decât s  surâd a alinare

tre nepotul care adoarme repede, apoi
Plec spre muntele mare care m  cheam

 ca r pe o stânc  înalt , ca un sân de femeie
La miezul nop ii
Se sloboade muzica lini tirii sufletului
Adorm pe pântecul t râmului p durii
Cu urechile desf tate de ipotul izvorului
Cu buzele pline de laptele mamei
Când se lumineaz
Oamenii aud un cântec de copil
Venind dinspre p dure
Vân torii pleac  to i s  caute âncul
Dar nimeni nu-l g se te

i astfel
Povestea asta miraculoas
Devine un basm despre mine
Copiii vân torilor
O tiu pe dinafar

Traducere din limba chinez  de
Constantin Lupeanu i

Adrian Daniel Lupeanu din Ciclul Existen a
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Aveam 17 ani i-o via . Terminasem liceul i, printr-o
întâmplare stupid , nu intrasem la facultate. Nici m car nu apucasem

 dau examen; puteam s  pierd, dar, vorba-aia, c tam ceva
experien : vedeam i eu cum stau lucrurile la acest nivel. Dar n-a
fost s  fie a a. i iat  de ce…

Pe atunci, examenul de admitere la facultate se inea vara,
în august. Eu, noi, familia aveam la Bucure ti o rud  prin alian : pe
Dodic  Lica, inginer. Lucrase câ iva ani la minele de uraniu din
Apuseni, se iradiase i, bolnav, fusese l sat la vatr , într-un institut
de cercet ri (a murit tân r, la nici 50 de ani). Lui, venind odat  prin
sat, îi d dusem actele s  ne înscrie la examen: pe mine i pe înc  un
nepot al s u, Nicu lui Didae.

În dup -amiaza din preziua examenului, hop i noi în Gara
de Nord i de aici, câteva sute de metri mai jos, pe strada Polizu,
num rul 8, într-o cas  veche (azi, înmormântat  la temelia unui bloc)
la nenea Dodic , posesorul unei camere. În camer : o mas , un scaun

i-un pat de fier, ca de spital, i o droaie de sticle de b utur , goale.
„Bun  ziua, nea Dodic . Venir m”. „Venir i, m ?”.

„Venir m”. „Aduser i i voi ceva?”. „Aduser m”. Scoatem din valiza
de lemn puiul fript, pâinea-n est i sticla cu uic . i ne a ternem pe
mâncat: noi, mai cu fereal , de, eram oaspe i; nea Dodic  lacom, c
nu gustase de mult a a bun i, de-acas .

Spre sear , nea Dodic  zice: „Hai, m , s  v-ar t facultatea,
ti i unde v  duce i mâine la examen”.

Din fa a casei, lu m tramvaiul 15, care mergea pe Ana
Ip tescu i avea sta ie la Universitate; în locul numit mai târziu
„Pomul cu vr bii”. Se aprinseser  becurile pe str zi i, în clar-obscurul
înser rii, totul p rea halucinant: case, arbori, oameni. Cl direa
Universit ii era un palat uria , întunecat i înfrico tor, pe care l-am
înconjurat cu inima cât un purice. „A i priceput, m ? Ei, i-acum hai
acas , s  termin m ce-a mai r mas”.

A doua zi, diminea , ne-a trezit ceasul: era ora 7; la 8 începea
examenul. Nea Dodic  nic ieri; bag seam , plecase la serviciu i
pusese ceasul s  sune pentru noi.

m cu ap  pe ochi - i fuga la tramvai. i nu mai nimerim
intrarea la Filologie. Izbeam ca berbecii pro ti cu capul în u , i de
dup  u  ni se r spundea c  e Geo-Geografia. Continu m s  alerg m
bezmetic. La col ul cel lalt, Matematica.

În sfâr it, pe la 8 f  zece - dup  cum ar ta tradi ionalul
„ceas din col ”, de pe trotuar - nimerim. În imensul hol, nimeni. Ne
învârtim noi pe colo-pe colo, pustiu. Înv i ca la liceu, a teptam s
vin  cineva de la Secretariat cu lista, s  ne strige. Dintr-o cu , pe
care nici n-o observasem, iese un omulean: sub irel, negricios – nu
stârnea încredere. „Ce-i cu voi, m i b ie i, a i venit pentru examen?”.
„Vezi- i de treaba matale” - îi r spunde, scor os, Nicu lui Didae. „M ,
dac  da i examen, gr bi i-v , c  s-a intrat în s li”.

m noi coada jos i afl m cum stau lucrurile: listele erau
afi ate în hol, cu candida ii scri i dup  alfabet, repartiza i pe s li. Eu,
cu „A”, la Amfiteatrul Odobescu. Nicu lui Didae, cu „S”, c -l chema
la catalog Stanciu, la alt  sal , la etaj. Ne spune bietul om (portarul
nea Costic , viitor prieten i confident al studen ilor!) pe unde s-o
lu m - i alerg m.

Deschid u a: o sut  de capete se întorc ca la comand . De
la catedr , o doamn  corpolent  mi se adreseaz  binevoitor: „E ti
candidat? Îmi pare r u. S-au dat subiectele. La anul poate ai mai mult
noroc”.

Am ie it, ro u ca racul. În hol, Nicu lui Didae înjura de
mama focului: p ise la fel. Nea Costic , împ ciuitor: „De, m i b ie i,
dac  nu m-a i ascultat de la început”.

Lui nea Dodic  nu i-am m rturisit nimic. Am stat prin holul
facult ii i prin ora  dou  s pt mâni, cât au inut probele de examen.
Ne-am plimbat cu  tramvaiul  pân  ne-am  s turat.  Acas  - i lui  nea
Dodic  - le-am spus c-am picat. „Las , m , se mai întâmpl . Poate la

17 ANI }I-O VIA|Ã

Ion Andrei

RÃZLE|E
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anul ave i mai mult noroc” - a zis nea Dodic . P rin ii ne-au primit în
cere, scrâ nind din din i; al i copii din sat intraser  la facultate…

Cum spuneam, aveam 17 ani i-o via . Terminasem liceul -
i b team creanga prin sat.

Mama, ca mamele: „Las , maic , o mai fi i altceva de f cut
pe lumea asta”... Bunica: „Decât un filozof ofticos, mai bine un m gar

tos”. Pe tata îl sim eam cum se consum  în t cere. Era un om de
lume, îi pl cea s  vorbeasc , s  dea sfaturi. De i ajunsese sc tat
- dat afar  de la Prim rie i cu pensia t iat  (temporar, cât avea s in
i plimbarea pe la chiaburi) - îi pl cea, totu i, s  ias  la osea, s

poposeasc  pe an , la uric  ori la Costic  Burciu, între oameni, la
vorb .

Dup  întoarcerea mea, nu mai ie ea din cas . Fuma i t cea;
pe sal , sprijinit pe un sc unel scund, de unde i s-a fi z rit doar
capul, dac  ar fi vrut cineva, trec tor pe drum, s  priveasc  mai atent
spre casa noastr .

Nici pe la cârciuma lui Tite Cosma nu mai trecea, la un oi de
Sec ric  sau dup ig ri. Adev r este c  nici banii nu-l d deau afar
din cas . Obi nuia, în vremea asta de s cie lucie, s  trimit  doi
nepo i micu i cu un ou, s -i cumpere ig ri de el: cinci M ti sau
apte Plugare. Pân  când aflase ce tia tot satul. „Pentru cine lua i,

voi, ig ri pe ou , m ?” - se o râse la copii Ghi uria lui Tite Cosma.
„Pentru tata M rin, notarul” - r spunseser  copiii. De atunci, nimeni
n-a mai luat ig ri de la MAT, pentru tata.

Satul primise sarcin  de cultivat tutun i v rul Marin al lui
nea Chi u, gard în gard cu noi, s rea pârleazul i-i aducea câte o

pu  de tutun galben-ar miu. Tata scotea câte o foaie-dou  din
pu , le m run ea tacticos cu cu itul i le punea la soare, pe un

ziar, s  se usuce bine. Apoi, din acela i ziar î i croia o igar  m ri oar ,
ca un trabuc, din care puf ia juma de zi.

Cam asta f cea tata, de când eu m  întorsesem, înfrânt, de
la facultate.

Cuvântul „ antier” sosise prima oar  în satul nostru odat
cu Gheorghe al lui Tudor Petcu. El f cea politic ; era utemist, proasp t
întors din armat . Utemist i sergent. Iar ca utemist, fusese l murit

 mearg  pe antierul Na ional al Tineretului de la Bumbe ti-
Livezeni, la construirea unei c i ferate, pentru care se adunaser
tineri din toat ara.

Dup ase luni de munc  pentru patrie, Gheorghe se
întorsese în sat într-un frumos costum de brigadier, de culoarea
cerului: pantaloni i bluz , bonet ; în picioare, teni i. Se plimba
mândru prin sat, în costumul lui nou i frumos, i a tepta. Era utemist
i a tepta i el o func ie, ceva: la nivel de comun , poate chiar la

raion. Avea ase clase elementare, cu certificat de absolvire (atât se
cea pe vremea lui) i un curs de dou  s pt mâni, înainte de-a pleca

pe antier.
an , în costumul lui azuriu, numai ce-l auzeai, seara, pe

uli :
„Hei rup! Hei rup!
Cad stânci de fier
În lupta dus
De brigadier!”
Se lungise a teptarea i Gheorghe ie ea tot mai rar pe drum,

în invidiatul lui costum de brigadier. Duminica, la hor , îns , costumul
era nelipsit. O r rise i cu „Hei rup!”. Revenise la „Pe marginea Dun rii
/ Trece badea cu boii”. Avea glas puternic, frumos - i cântecul

suna, seara, de la un cap t la altul al satului. Apoi, n-a mai ap rut
nici în azuriul costum de brigadier; l-o fi pus în lad , la p strare, ca
pe-o amintire scump ? sau l-or fi mâncat moliile, nu se tie. Gheorghe
a redevenit ran, i-a f cut cas  în lunc , s-a însurat i s-a înfipt
serios în agricultur .

A reînv at s  dea i s  r spund  la bine ele oamenilor.
Dar cuvântul „ antier” a r mas; s-a impus. Ap rea pe ici-

colo, pe unde începuse s  se în urubeze industrializarea socialist :
primele fabrici, primele hidrocentrale. Ba ca primele a a-zise antiere
de locuin e, blocuri. Dar acelea nu erau antiere. antier însemna
ceva, undeva, departe, izolat, în ni te mun i, în ni te p duri - care
atr gea ca un magnet interesul i disperarea oamenilor. Mai ales,
disperarea ranilor. ranii sunt primii antieri ti ai rii (pe lâng
cele câteva a a-zise cadre tehnice: un inginer, un maistru...). S cia
i disperarea i-au f cut s i ia boii popii-n cap i s  plece de-acas .

Chiaburia, cotele împov toare (imposibil de îndeplinit) i, uneori,
urm ririle politice ( ni ti, liberali, simpatizan i...) i-au adunat în
cete r citoare - i din aceste cete s-au format brig zi statornice,
înzestrate cu lopat , târn cop  i roab ; i câte un Molotov (camion)
hodorogit.

Mai existau i al i antieri ti; nu mul i, dar suficien i s  strice
co ul cu mere: fo ti pu ria i de drept comun, viitori pu ria i
(fugi i din c tarea Mili iei), tot soiul de aventurieri, nedesp i de
cu it i de s mân a de scandal.

Un astfel de antier ap ruse prin p ile de sus ale Arge ului.
Coborau de-acolo oameni, dar mai ales ve ti, care confirmau c  e
bine, se câ tig  bini or - i nu se tr ie te prea greu; cu traiul greu,

ranii erau obi nui i, la câ tig nu se prea dedulciser  ei.
tre acel loc m-am îndreptat eu, în toamna aceea, l sân-

du-l pe tata s i rumege t cerea, cu ig ri din foi de tutun s lb ticit.
Când am ajuns în mun i, antierul mi s-a p rut o carte vie,

care m  a tepta pe mine s-o citesc pe îndelete: cu personaje i
întâmpl ri, cu situa ii neprev zute - cu misterul ei.

Trecuse un an i mai bine de când se b tuse primul ru  -
i locul, umanizat, î i alc tuia tradi iile. Trei bar ci, la oarece distan
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una de alta, construite în ni te lumini uri umbrite de ziduri înalte de
brazi, ad posteau vreo dou  sute de rani- antieri ti, repartiza i la
cele trei puncte de lucru. În lucru: o linie ferat , al c rei rost oamenii
nu-l în elegeau, oricât se str duiau s  priceap  - i nici maistrul, nici
inginerul (care trecea rar pe aici; lunar sau chiar mai rar)  nu se
înghesuiau  s  le  explice. Totul plutea într-o tain ,  mai mult absurd ,
decât misterioas . La urma urmei, oamenilor nu le p sa de unde vine
i unde duce calea asta ferat , f  sta ii, f  semnaliz ri; numai
in , traverse i piatr  - de nic ieri spre nic ieri.

Oamenii erau interesa i s  câ tige i s  nu-i caute nimeni de
din i în gur . i câ tigau. Frumos. i munceau. Din greu. Zi-lumin .
Defri ând p duri, sco ând buturugi, amenajând terasamente.
Întindeau linii, în urubau traverse, r sturnau între ele roabe de
pietroaie m run ite la concasor. Dup  ce puseser i ei o întrebare,
acolo, s  fie, trecuser  la ale lor: î i vedeau de treab , de gânduri, de
nevoile de-acas . Calea asta putea s  vin  de la dracu‘ i s  duc  la
frate-s u, Sarsail ; pentru ei era totuna.

Ziua sosirii, atât cât mai r sese din ea, mi-am petrecut-o
romantic, printre arborii ce- i cl tinau coroanele sub adierea vântului,
printre ferigi mai înalte ca mine i rugi înnegura i de mure, pe unde,
fusesem avertizat, puteam s  dau nas în nas cu ursul.

Pentru lucru i g zduire m-a luat în brigada sa Radu Onic ,
un vecin din satul nostru, deja veteran aici. Avea vreo 50 de oameni
în brigad  - câ iva din sat, cei mai mul i de aiurea - care locuiau to i în
aceea i barac , lung  de 50 de metri i lat  de 20, cu paturile pe dou
rânduri, de-a lungul pere ilor laterali, i câteva lungite pe mijloc, de
rezerv , ca pentru alde mine, care primisem un astfel de pat, în fundul
înc perii.

cind prin p dure, n-am tiut când, cum i unde au
mâncat oamenii. Dar eu mai aveam câte ceva, în valiza de lemn. I-am
dus i lui nea Radu, eful de brigad . El avea pat dublu, în partea
opus  intr rii în barac  - la cap tul acesteia, pe lateral  - dup  o
mas  uria , din lemn negeluit, cu picioarele înfipte în p mânt. Spa iul
efului era cam cât o camer  obi nuit , închis  din dou  p i cu o

cortin  din cear afuri colorate, ceilal i doi pere i fiind ai bar cii.
Deodat ,  îl aud pe  nea Radu, cu o voce ar goas , de ef,

pe care nu i-o cuno team: „Ad , f , o uic i ni te usturoi! Nu vezi
 b iatul sta veni cu g ina fript  pân  aici?” - i dintr-o sp rtur , o

 pe care n-o observasem, care d dea chiar în „odaia” efului,
ap ru o femeie tân i frumoas , de r sei cu gura c scat . „ i tu,

, ce r se i a a, ca vi elul, de i se scurg ochii i balele? Ori se-
ncinse t râ a-n tine?”. Am t cut, am înghi it în sec, am luat paharul
cu uic i-am închinat spre ef: „S  tr ie ti, nea Radule, i s  ai grij
i de mine, pe-aici, pe...”. ...„Pe unde i-a în rcat dracu’ copiii!” - a

completat el. „Domnule, eu voi avea grij , îl cunosc pe tat l  t u, l-am
respectat. Te cunosc i pe tine, c-ai fost coleg la primar  cu fi-meu,
Gic . Dar s tii c  de munc  nu te pot scuti, c -mi pun lumea-n cap.
Încolo, s  n-ai nici o team ”.

Prima noapte n-am putut dormi; sfor iturile celor trudi i
cl tinau muntele. Iar b inile trase prin somn zguduiau paturile i
împu eau aerul cu damf de fasole inut -n hazna.

Cu pu in pân -n miezul nop ii aud porti a de la odaia efului
scâr âind - i mi s-a p rut c  v d, în sp rtura de lun , o femeie p ind
în untru.

Primisem func ia de ofer de roab . C ram cu roaba pietre la
concasor. Pietroaie uria e, pe care abia le ridicam. Concasorul le
sf râma, aducându-le la m sura potrivit  de a ezat între traverse.

Înainta calea ferat , înainta i concasorul; m  treceau
sudorile i mi se sp rgeau câteva b ici în palm . i calea r mânea în
urm  neted , tras  la rindea – vorba cântecului:

De la mine pân‘ la dracu‘

Calea-i bun , ca bumbacu‘ -
De la dracu‘ mai în jos,
Dracu‘ tie, n-am mai fost.

i noi înaintam mereu: în jos, în sus, spre dracul cel b trân
- s  vedem cum e i cu ce se m nânc .

La prânz-amiaz , pauz ; toat  lumea la popot , la cazan. În
spatele bar cii. Acolo ardea, pe ni te pirostrii mari, ig ne ti, un
cazan uria , în care fierbeau vreo cinci g le i de fasole. Cu o lingur
lung  de lemn, cineva mesteca în fiertur ; cine? Femeia la care se

stise eful, seara, s  aduc uica. O privii mult, o privii atent. Era
într-adev r tân i frumoas . Sub ire, ml die, nici blond , nici brun
- purtând o rochie alb  de mireas , decolorat  de atâta sp lat.

Îmi veni rândul. Îmi umplu castronul cu fiertur , în care
plutea i o lingur , i-mi puse în bra e un sfert dintr-o pâine neagr ,
de dou  kilograme. i m  privi piezi , printre gene. Eu, stan  de
piatr , parc  prinsesem r cini. „Hai, m , pleac !” - îmi zise, zâmbind.
„Altul la rând!”. i m-am îndep rtat, cl tinându-m  - i îndr gostit
lulea.

Peste câteva zile am aflat câte ceva din povestea ei. Ap ruse
cu vreo jum tate de an în urm , din mun i, într-o sear , în rochia alb
de mireas ,  cu boboci de trandafiri pe poale i coroni  pe cap. S lta

luc , n uc , privind speriat  în jur. Nebun . Oamenii au prins-o i-
au adus-o la barac . Ea îi privea ca o vietate încol it . Nu r spundea
la întreb ri. Mut . Scotea doar ghearele i amenin a, când se apropia
vreunul de ea. Pân  se auzi un glas: „B , ia s-o regul m, poate- i
revine”.

Se aruncar i-o întinser  pe iarb , în spatele bar cii. Cinci
o ineau - de mâini, de picioare, de cap - i-al aselea o regula. Apoi
schimbau locurile. Mai venir i al ii. La un moment dat, femeia nu
mai putea reac iona în nici un fel. Atunci luar  o lopat i i-o puser
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sub fund, de coada c reia ap sau, ca pe o pârghie, în ritmul în care
co ia cel de deasupra.

a i-a prins eful; co ind sub raza lunii. A pocnit pe
câ iva cu pumnii, le-a înfipt altora ni te picioare în fund - i a tras
femeia de sub ei. Mai mult moart , decât vie. A luat-o-n bra e, a dus-
o la pârâul de-al turi, a ajutat-o s  se spele, s  se îmbrace. i-a

ezat-o în patul din odaia lui.
Acolo a z cut câteva zile, doar cu ap . i, ciudat, n-a plecat.

A prins i s  vorbeasc ; vorbe pu ine.
(Despre via a ei, poate alt dat , într-un roman, de va îng dui

Timpul).
În antierul cu calea ferat  care venea de nic ieri i ducea

niciunde se cristalizau anumite tradi ii, din nevoie. Una consta în
aceea c  fiecare barac  avea câte o femeie - prip it  nu se tie cum,
sau adus  special: femeia care g tea pentru antieri ti. Datorit
condi iilor vitrege de munc , locuri dep rtate de orice a ezare
omeneasc , noii muncitori (cu hainele din sat; despre salopet  înc
nu se auzise) clasa muncitoare în formare, primeau, pe lâng  leaf ,
ni te produse în natur : fasole, ulei, zah r, ceap , cartofi; uneori,
brânz , salam. Iar masa - o mas  pe zi, la amiaz  - le-o preg tea femeia
anume adus . Pentru munca ei, femeia avea masa gratis i primea i
ceva bani, din leafa lor.

Femeia i brigada; femeia i baraca - însemna, de-acum, o
tradi ie încet enit . Ea dormea, de regul , în patul efului - i mai
îndeplinea i alte trebuin e.

În antierul nostru, leafa se d dea în dou  tran e: la avans
i la lichidare. La vro zece zile dup  sosirea mea, am prins lichidarea.

Am primit i eu ni te bani; nu pu ini. În astfel de moment, unii aveau
curaj cobora vreo opt-zece kilometri, pân  în cea mai apropiat
localitate - parc  Br dule , sau Br di or, sau P dureni; nu-mi mai
aduc bine aminte - unde petreceau la cârcium , neuitând s  aduc  la
întoarcere tainul efului: o sticl  de b utur , la plata c reia se asociau
câte doi-trei. Cine nu cobora d dea celorlal i bani s -i cumpere.
Sticlele erau a ezate pe masa mare - i nimeni nu se atingea de ele.
Sigur, fiecare î i cump ra i pentru el; erau burdu ite valizele de
sticle. Acest ceremonial se petrecea de dou  ori pe lun : la avans i
la lichidare. i se mai petrecea ceva, tot de dou  ori pe lun , dar s  nu
anticipez.

Eu nu plecasem dup  b utur ; d dusem pe altcineva. Nici
nu prea b usem. La vremea aceea, nu descoperisem înc  „lumea
alcoolurilor tari”, vorba poetului Labi . Pân  la vârsta de 17 ani, m
îmb tasem de dou  ori: o dat , cu bere, la ora , în timpul liceului; i
înc  o dat , pe la vreo 13 ani, cu vin, în sat, la un coleg care era vecin
cu popa, pe a c rui fat , colega noastr , Verginica, o iubeam. Amicul
m-a îmb tat i m-a l sat în an ul din fa a casei iubitei mele, unde am
adormit - i m-am f cut de râs - ziua, în amiaza mare.

Baraca se înveselise, zumz ia de glasuri împleticite i
ciocnet de pahare. Lipoveanu i Gogu arpe, r ci i pe-aici de prin

ile Tulcei, din Delt , se sc ldau, plângând, în melancolia
cântecului lor de suflet:

Iese trenul de sub munte
Ca un arpe lung –
Taie râuri, mu  punte,
Negurile fug…

i-am s  pun acum piciorul
Ah! în Dobrogea –

d i turnul la geamie
De la Isaccea…

Plângi tu, inim , în soare,

ci s-ajung nu pot –
Aud cântec de vapoare
La Chilia-n port…
...Dintr-o dat , lini te. Împrejur i în barac , lini te. O lini te

suspect , având în vedere c  pân  adineauri chefliii d deau cu
ciula dup  câini. Acum, fiecare în patul lui, cu respira ie inut . Mi-

o in i eu, în patul meu din fundul bar cii, lipit de peretele din lemn
de brad mirosind a r in .

Printre scândurile bar cii, prin golurile verticale de l imea
unui deget, luna strecura raze palide. În clar-obscurul imensei hale,
observ o umbr  ie ind de dup  perdeaua efului. Trei pa i - i urc
în primul pat. Se-aud câteva bufnituri, patul scâr âie;  un oftat scurt,
eliberator. i umbra ridicându-se pe jum tate i trecând în patul
urm tor. Apoi, în urm torul - i urm torul…

S-a spart i lini tea, ca o a teptare prea lung . Din oapte
înghi ite i oftaturi înfundate în co ul pieptului se isc  un vuiet u or
– care cre te, cre te, se înnoad , se deznoad , se amplific . i umbra
care trece din pat în pat, nep toare, ca un fulg pe furtun . Simt
cum se apropie, se apropie... - i urc  în patul meu. Femeia! i, pe
mute te, î i vâr  mâna în chilo ii mei. Încerc s  m  feresc, dar c ldura
mâinii ei i r suflarea precipitat  cu care îmi caut  gura m  înmoaie,

chie cu a chie. „Nu-i nimic, puiule, ai s  te obi nuie ti” - îmi
opte te, trecând în patul urm tor.

... i m-am obi nuit. Peste dou  s pt mâni, la avans, m-am
obi nuit: mi-am pierdut fecioria.

Se l sa iarna. Mâinile înghe au pe roab , pietroaiele se
îngreunaser , roata se ob dase. Împingeam din greu, cu spor redus.

În barac , frig; ger. Prin sp rturile dintre scânduri, prin care
mai înainte jucau razele lunii, se furi au acum primii fulgi de z pad ,
înfigându-se ca ni te ace în trupurile vl guite de efort. i mai era i
dragostea asta nou , care m  m cina cu zbucium mare - din care nu

seam ie ire.
i m-am cam s turat de antier - cu tot „Hei-rup!”-ul lui

Gheorghe al lui Tudor Petcu, care îmi mai iuia în urechi.
M-a cuprins un dor de-acas , c  nu-l mai puteam ine în

frâu. i-am luat-o devale, spre câmpie…
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Ast zi sunt binecunoscute la noi i în Europa parabolele
filozofului taoist chinez Zhuang Zi i mai cu seam  cea care se încheie
cu nedumerirea: Oare eu m-am visat fluture ori un fluture ar vrea s
fie Zhuang Zi? Pline de discurs ezoteric sunt istorioarele atribuite lui
Lie Zi, iar tâlcul metafizic din cele optzeci i unu de poeme care
alc tuiesc Cartea despre Tao i Virtute a lui LaoZi, scrise acum
dou zeci i cinci de secole, a umplut biblioteci întregi cu c i
explicative i de interpretare. Ei, bine, toate acestea adunate sub un
singur titlu înseamn rin ii Sistemului Filosofic Taoist, cartea
fundamental  a taoismului, gândit , scris i publicat  de curând
sub semn tura sinologilor Adrian Daniel, Mira i Constantin
Lupeanu, la Editura Rawex Coms din Bucure ti.

Taoismul este filozofie transformat  ulterior în religie, iar
noi tim c  textele antichit ii timpurii au fost texte de înv tur , au
avut rol educativ. Cercet torii chinezi mai noi au g sit în cartea
filozofului Lao Zi exprim ri i expresii mai pu in originale, apar inând
în elepciunii chineze str vechi, cuvinte întâlnite în texte scrise cu
mult înaintea acestui întemeietor al taoismului. Eviden iez aceasta,
pentru a nota c  taoismul este pe deplin propriu lumii chineze, s-a

scut drept o emana ie a spiritului acestui popor. Lui Lao Zi îi
revine cu siguran  modelarea acestei gândiri str vechi în jurul unei
concep ii unitare i a unui cuvânt, tao, care, cu toate c  era cunoscut
de toat  lumea cu sensul cât se poate de concret de drum, a fost
îmbog it cu sensuri abstracte, iar acum a ajuns s  fie cunoscut i
acceptat pretutindeni în lume drept reazemul i nucleul unei întregi
modalit i de gândire - taoismul. Tao este nu numai un concept
abstract, el reprezint  îns i matca vie ii, obâr ia existen ei tuturor
fiin elor i lucrurilor de pe p mânt i din univers. Iat -l, în traducerea
din cartea la care ne referim:

Indistinct, inefabil,
Are în el form ;
Inefabil, indistinct,
Are în el substan ;
Îndep rtat, întunecat,
Are în el esen  vital .
Tao este d torul de via i este totodat  model de

comportament: Tao nu ac ioneaz  niciodat , i totu i nu exist
nimic care s  nu fie f cut de el, cu principiul suprem, cump tarea.
Taoi tii recomand  cump tarea în via a de zi cu zi, dar mai ales în
politic . În vremurile bune, cred taoi tii, prezen a liderului nu se
simte, cât  vreme el ac ioneaz  cump tat i se conformeaz  idealului
Taoist - nonac iunea.

Ar fi multe de spus despre tao i despre c ile celor trei
filozofi, traduse i tip rite aici integral, cu note de subsol care de
multe ori întrec de câteva ori în lungime textul antic, dar de mare
utilitate pentru lectorul român. Autorii abordeaz  savant i pe larg
conceptul tao i taoismul ca filozofie i religie, principiile nonac iunii,
fecundit ii i iubirii, longevit ii i revenirea la via  pe p mânt,
calea sfin eniei etc. În ceea ce prive te integrarea în societate, se

insist  cu m sur  pe cump tare, cum spuneam mai sus, pe celebrarea
vidului, explicat prin nimic i prin tihn , atitudine taoist  de via ,
stare a sufletului. Citez:

Las -te în voia sim mintelor,
Nu întina frumuse ea lumii,
Nu încerca s  ob ii faim  dup  moarte
i atunci nu vei suferi.

Renumele venit mai devreme sau mai târziu,
Zilele vie ii, multe sau pu ine,
Tu nu le lua în seam !
Cartea rin ii Sistemului Filosofic Taoist se sus ine în bun

sur  prin studiile i comentariile semnate de traduc tori, îndrumar
de lectur , abc amplu, absolut necesar în elegerii filozofiei taoiste.

Toat  lauda apari iei în limba român  a unei astfel de c i
de referin , eveniment  editorial de seam , care se cuvine semnalat
i încurajat; este meritul autorilor, al Editurii Rawex Coms, specializat

în anii din urm  în tip rirea unor lucr ri de sinologie. În încheiere, o
mic  parabol :

Ji Xing Zi a luat s  creasc  un coco  pentru regele Xuan din
Dinastia Zhou.

- Coco ul poate s  lupte? l-a întrebat regele dup  zece zile.
- Înc  nu. Tocmai î i încearc  vigoarea, a r spuns omul.
Peste alte zece zile, regele s-a interesat din nou i r spunsul

a fost:
- Înc  nu. Tot mai r spunde la umbra i chem rile altor coco i.
Au trecut înc  zece zile, iar regele s-a interesat din nou i

spunsul a fost:
- Înc  nu. Continu  s  se mânie i s  se împ uneze.
Peste alte zece zile, regele s-a interesat din nou i r spunsul

a fost:
- Cred c  da. Al i coco i îl cheam , dar el nu-i bag  in seam .

Privindu-l, pare un coco  din lemn, plin de virtute. Niciun coco
nu îndr zne te s  se m soare cu el, ci se întoarce i o ia la fug .

O CARTE DE ÎNVÃ|ÃTURÃ
Ion Bobocea-Pogoneanu

Antologie taoistã:
     PÃRIN|II SISTEMULUI FILOSOFIC TAOIST

CARTEA DE AZI, CARTEA DE MÂINE
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Mira Lupeanu a încetat s  scrie în anul 2000, spiritul
stingându-i-se odat  cu veacul XX, din pricina flagelului numit
Alzheimer.

scut  în Anul Maimu ei 1944, i-a ales hâtru ziua na terii,
13 Aprilie.

A debutat cu o poezie mucalit  în revista Urzica, pe când
era elev  în clasa a IX-a la liceul „Iulia Ha deu” din Bucure ti. A
publicat apte c i de poezie.

A tr it pentru poezie, versurile i-au fost hrana diurn , i
fiecare carte nou , a ei sau a noastr , fiindc  am lucrat i am semnat
laolalt  o sumedenie de traduceri, era ve mânt fermecat.

Taoistul Zhuang Zi scria, prin anul 315 înainte de era cre tin ,
 nimic nu este mai cople itor decât moartea min ii înaintea trupului.

La împlinirea a aizeci de ani, i-am tip rit o culegere de poezie,
cu o copert  de-a dreptul fantast  de Mircia Dumitrescu i îmi amintesc
cum, în momentul când i-am d ruit cartea, a privit-o f  nici o lic rire
în ochi, ca pe un obiect inutil, a luat-o i a pus-o imediat, indiferent ,
pe masa joas  de lâng  fotoliul în care st tea. Nu a r sfoit-o, atunci
i niciodat .

Dup  plecarea ei din lumea prafului, la 6 Octombrie 2006, i-
am tip rit cartea de poezie pentru copii, Juc rii pentru t ticu, 2010,
cu o prefa  proprie, nimic altceva decât cererea de editare înaintat
editurii împreun  cu manuscrisul, la 9 Noiembrie 1984. Singurele ei
poezii pentru copii i oameni mari, cum i le numea. Cartea n-a mai
ap rut atunci, în 1984; Mira i-a retras singur  manuscrisul, în fa a
rezervelor din neîn elegere, a  zice eu, ale unor redactori specializa i
în confec ionarea de versuri gen: eu m  duc s  m  dau hu a//
împreun  cu m mu a.

Pentru cartea de fa  am inten ionat s  aleg aptezeci de
poezii, dintre cele deja publicate, pentru cei aptezeci de ani scur i
de la na terea Mirei Lupeanu; în final am constatat c  s-au adunat
mai multe. N-am mai intervenit. R mâne simbolul.

Peste ani, poate c  un istoric literar se va apleca i asupra
manuscriselor, pentru o edi ie complet  a versurilor compuse într-o
via i pentru o evaluare adev rat . Mira Lupeanu este un poet

care a teapt  înc  s  fie descoperit i în eles, f cut cunoscut; un
poet profund original, situat dincolo de stilurile, modelele i grup rile
literare ale timpului ei, medita ie cu valoare universal  asupra vie ii
pe p mânt.

S-a gr bit s  plece spre nic ieri, cum scrie la un moment
dat, îns  crea ia ei are în ea, o tiu, perenitatea cuvântului uman, a
scrierii, a c ii, sub a c rei zodie s-a n scut.

Aprilie 2014 Constantin Lupeanu

Antologie de poezie:
Mira Lupeanu, COPACUL SCORBURILOR

     }I ALTE POEME
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ACADEMIA ROMÂNIEI

La 8 Aprilie 2014, în Bucure ti, a fost ales prin vot secret un
nou Pre edinte al Academiei Române.

Iat  un eveniment de prim  mân  în ara noastr i s-ar fi
cuvenit s  fie anun at i comentat larg în pres , sub toate aspectele,
vreme îndelungat . Ce este mai important, oriunde în lume, dac  nu
adunarea frunta ilor din segmentele de vârf ale vie ii culturale i
tiin ifice? Cercet rile, descoperirile, inven iile i crea iile de o via

ale academicienilor împing omenirea înainte. Într-o societate, cuvântul
de diferen iere trebuie s  fie meritocra ia. Iar academicienii sunt
oamenii care se disting prin creativitate înalt ,  merite de net duit,
ei sunt promotorii progresului i se cuvine s  fie asculta i, sprijini i,
onora i.

Academicianul Ionel-Valentin VLAD este de acum
Pre edintele Academiei.

scut la 22 Septembrie 1943, Domnia Sa este doctor inginer
electronist, profesor asociat la Facultatea de Fizic  a Universit ii
Bucure ti. Pân  acum a fost Vicepre edinte, din anul 2009
academician cu drepturi depline, iar din 1991, membru corespondent.

Revista Dacia Etern  îi ureaz  deplin succes. S  fie într-un
ceas bun!

Inten ion m s  consemn m, în fiecare num r al revistei
noastre, fie i pe scurt, din activitatea ale ilor între ale i!

Ce este o academie? Asocierea, cu sau f  în elegere i
sprijin oficial de la conducerea unei ri, a personalit ilor
proeminente, cel mai adesea grupate într-o institu ie, socotit  pe
bun  dreptate institu ia cultural- tiin ific  suprem .

În Europa, întruniri ale înv ilor au existat în Grecia antic ,
la romani i cu siguran  în Imperiul Dac. În lipsa unei scrieri care s
se fi p strat pân  la noi, se tie c  dacii au excelat în filosofie,
reprezentantul cel mai înalt fiind Zamolxe, deopotriv  om i zeu, în
medicin , în metalurgie i prelucrarea aurului, în construc ii etc, zidul
împrejmuitor de la Sarmisegetusa uime te i ast zi prin ingeniozitatea
alc tuirii. Primele institu ii de acest fel în sens modern au existat în
Europa abia în secolul al XIV-lea.

i alte civiliza ii au cunoscut formarea de grup ri similare
de oameni de valoare. În China, reunirea c rturarilor reprezentativi
s-a numit Han Lin Yuan, Academia P durii de Pensule, nume extras
de la pensulele cu care acei oameni de prim rang î i caligrafiau
crea iile, fie ele tiin ifice, filosofice, juridice, literar-artistice.
Constituit  de secole în cercuri private, Academia P durii de Pensule
a fost pentru prima oar  instituit i recunoscut  oficial de împ ratul
fondator al Dinastiei Tang, în secolul al VIII-lea al erei noastre.

În România modern , academii au existat începând cu secolul
al XVI-lea, îns  data fond rii unei academii este socotit  1 Aprilie
1866, când a fost constituit :  Societatea Literar  Român , care din
30 Martie 1879 a fost decretat  institu ie na ional , cu numele de
Academia Român . Se cuvine s -l amintim pe Ion Heliade R dulescu,
primul Pre edinte, între anii 1867 – 1871. Au urmat oameni de seam ,
unul dup  altul. Noi i-am numi aici, din lips  de spa iu, numai pe
Mihail Kog lniceanu (1887 – 1890), Constantin R dulescu – Motru
(1938 -1941), Theodor Burghele (1976 – 1977), Ioan Eugen Simion
(1998 – 2006).

Dup Dic ionarul academicienilor români de Dorina N.
Rusu, între 1866 i 1999, au existat 1494 membri i vreo 500 membri
str ini, dintre care scriitorul i savantul istoric i lingvist chinez Guo
Moruo, el însu i Pre edinte al Academiei în ara sa, din 1949 i pân
la moarte, în 1978. L-am cunoscut pe academicianul român i chinez
Guo. I-am tradus mai multe poezii. Am scris despre teatrul s u istoric.
La un dineu în onoarea unei delega ii culturale române, unde Guo
Moruo era amfitrion, l-am rugat s  comenteze pe marginea rolului pe
care îl are alcoolul în crea ia de orice fel.

- Vede i paharul acesta de maotai? mi-a r spuns, ridicând
cu mâna dreapt  paharul în care se r sf a b utura din sorg, de
cincizeci i cinci de grade. Dac  punem în el o piatr  oarecare, acolo,
în paharul cu alcool, piatra obi nuit  va ar ta la fel ca i afar , în
palma noastr . Numai o piatr  de jad pur va primi o str lucire
neobi nuit . Iat  puterea b uturii.

Academicienii sunt suflu zeesc peste p mânt.

Constantin Lupeanu

din Ciclul Mitul bucuriei de a tr i
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