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PARADISUL CA UNIVERS BAROC

Carolus Luigi Cergoly Serini, cum poate fi gãsit numele complet
al autorului în impozantul dicþionar al scriitorilor triestini, s-a nãscut
la Triest, în 1908, descinzând dintr-o familie nobilã ungaro-slavã. A
încetat din viaþã în 1986. Poet, prozator, ziarist, a fost una dintre
cele mai active prezenþe în spaþiul cultural din nordul Italiei. Lectura
versurilor sale din anii 30, poezie mitteleuropeanã în grai triestin,
a suscitat interesul, ba chiar entuziasmul lui Joyce. Apariþia în
volume este de datã relativ târzie. Dupã câteva volume de versuri,
între care Il portolano di Carolus (Portolanul lui Carolus), 1970, Inter
pocula. Poesie segrete triestine (Între pocale. Poezie secretã triestinã),
1974, Ponterosso, 1976, ºi Latitudine nord. Tutte le poesie mitteleuropee
in lesico triestino (Latitudinea nord. Toate poeziile mitteleuropene în
grai triestin), 1980, Cergoly intrã în conºtiinþa cititorilor ºi ca un
remarcabil prozator.
Dupã Il complesso dell Imperatore (Complexul Împãratului),
Mondadori, Milano, 1979, urmeazã, la aceeaºi editurã, Fermo la in
poltrona (Înfundat în fotoliu), 1984, ºi Lallegria di Thor (Bucuria
lui Thor), 1985. Primul roman, Complexul Împãratului, devine pentru
Cergoly un spaþiu recuperator al memoriei care se confeseazã : Sunt
triestin prin naºtere, dar cosmopolit prin spirit. Iar ultimul volum
continuã acelaºi gest rememorativ al atmosferei imperiale, subintitulat jurnal intim scris cu cernealã multicolorã de cãtre baronul
mitteleuropean Heinrich Edling von Boffa.
Pentru cine doreºte sã înþeleagã de ce anume un segment important al literaturii italiene, datorat prioritar autorilor din Triest sau
Goriþia, aparþine spaþiului cultural al Europei Centrale, lectura romanelor lui Cergoly este imperios necesarã. Ca ºi cea a lui Svevo,
Slataper, Stuparich sau Tomizza. (Afrodita Cionchin)
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Carolus L. Cergoly

Complexul Împãratului*
Ieremia, fiul lui Hilchia, din þara lui Veniamin. Cãruia i-a vorbit
cuvântul Domnului în al treisprezecelea an al domniei lui Iosia, fiul
lui Amon.
Te-am cunoscut, spune Domnul, înainte ca tu sã fi ieºit din pântece.
Te-am þinut la o parte ºi te-am fãcut prooroc al neamurilor. Astãzi
te pun peste neamuri ºi peste împãrãþii ca sã zideºti ºi sã sãdeºti. Ah,
ah, Doamne Dumnezeule, rãspunde Ieremia, dar eu nu ºtiu sã vorbesc,
cãci sunt doar un copil. Þine seama de asta.
Iar Domnul i-a spus lui Ieremia : Înceteazã a mai spune cã eºti copil.
Te vei duce oriunde te voi trimite, vei spune tot ceea ce îþi voi porunci.
Iatã ieremiadele. Iatã lamentãrile, ºirul fãrã capãt al necazurilor.
Eram atunci în puterea zeilor, iar astãzi  oameni pierduþi.
Pãrinþii noºtri ne-au pãrãsit ºi s-au supus altor zei.
Iar voi, fiii, sunteþi mai rãi decât pãrinþii voºtri, ºi în fiecare dintre
voi vãd o inimã de piatrã, ºi rãutate vãd.
Veþi sfârºi în deºert, locuind pãmânturi pustii ºi sãrace.
ªi duhul Celui-cu-multe-nume se miºca sau mai bine zis se purta
deasupra pãmânturilor ºi apelor.
Cu multe nume ? De ce cu atâtea ?
Cel-cu-multe-nume : o sutã douãzeci ºi ºase are, ºi Odin, spune
cartea de aur a Eddei, e primul dintre ele. Primul nume al primului
zeu al acestui pãmânt.
Îi place sã-ºi schimbe numele Celui-cu-multe-nume, ºi are o sutã
douãzeci ºi ºase.
Pãrinte al veacurilor, Stãpân în cer, Dumnezeu al corbilor, înainte !
 pentru încã o sutã douãzeci ºi trei de nume.
ªi regele Corb s-a aºezat pe umãrul stâng al actorului Henry Becque,
spunând : Domnule, mi-ar face o deosebitã plãcere ca supuºii mei corbi
sã fie mai temeinic cunoscuþi în dulcea Franþã.
Henry Becque, gentilom perfect, naturalist veleitar ºi iubitor al
pãsãrilor, i-a rãspuns : Cu plãcere. Am sã scriu ceva care sã aminteascã
posteritãþii de supuºii corbi ai regelui Corb.

*

Carolus L. Cergoly, Il complesso dell Imperatore (Collages di fantasie e
memorie di un mitteleuropeo), A. Mondadori Editore, Milano, 1979
(fragmente).
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ªi a scris Les corbeaux, o comedie frumoasã ºi plinã de naturaleþe, de miros de iarbã ºi de mentã, de vânt iscat de aripi de corb,
atât de izbutitã încât vântul pãrea vânt adevãrat ºi aripile de corb
aripi adevãrate.
Seara de 14 septembrie 1882 a fost o datã importantã pentru Comedia
Francezã. Aplauze ºi Bravo, Bravo ºi sus cortina, jos cortina ºi domnul
Becque cu însuºi regele Corb pe umãrul stâng, complimente ºi zâmbete,
ºi mâini care aplaudau, mâini vârâte în mãnuºi din piele albã.
ªi volãnaºele fluturau intens pe ciocurile corbilor : se nãscuse teatrul
naturalist francez.
În vremea lui A fost odatã, Cel-cu-multe-nume se numea Odin.
Era o epocã plinã de neliniºte.
Jos, în Olimp, ºi sus, în Walhalla, odihnindu-se pe nisipurile Saharei
sub numele de Allah, ascuns în negurã sub numele de Yahweh ºi, pe
urmã, sãlãºuind printre norii din Europa sub numele sonor de Dumnezeu
 iatã-l pe Stãpânul nostru, purtând o curioasã pãlãrioarã în formã
de triunghi de aur (aur fals, spun gurile rele), împinsã înspre ceafã
asemeni cãciulilor de blanã ale bãrbaþilor îmbibaþi de alcool, cu gâtlejurile arse, dar mereu pregãtiþi sã mai deºerte o sticlã.
Cel-cu-multe-nume spune prin pana lui Gershom Scholem : Dumnezeu
este ca o materie foarte subtilã rãspânditã pretutindeni.
Dar ºi Paula, precupeaþa, care e dotatã, desigur, cu mai puþinã
autoritate decât Cel-cu-multe-nume, strigã în piaþã : Câtã rãutate ºi
idioþenie existã în rândul majoritãþii absolute a parlamentului lumii.
Odin pleacã în vacanþã, sã se odihneascã, la reºedinþa sa regalã
din Asgard.
Din lirã cântã el în odaia bucuriei, sorbind discursurile înþelepte
ale lui Knauser, vãrul lui Orion, ca pe o cupã cu hidromel.
Când se simte destins ºi odihnit, Cel-cu-multe-nume îºi aminteºte
cã e ºi zeul acvilelor ºi se transformã pe datã într-o acvilã cu douã
capete, pe care persoanele cultivate o denumesc acvila bicefalã.
ªi ca acvilã bicefalã zboarã el pe cerul Mitteleuropei, mai precis
pe cerul Imperiului Austriac  proprietatea personalã a vechii familii
de Habsburg-Lorena.
Acest Imperiu sau, mai bine, aceastã posesiune de familie este
reprezentatã pe hãrþile geografice asemeni unui animal cu botul aºezat
pe inima vechii Europe.
ªi domnul Cu-multe-nume, preschimbat în acvilã bicefalã, aterizeazã uºor pe câmpia de la Schönbrunn, la 18 august 1830.
ªi spune : Tu vei fi împãrat pentru cã eu vreau asta.
Pentru cã eu te-am cunoscut încã înainte ca spada tatãlui tãu Franz
Carol sã iasã din teaca mamei tale Sofia. Înainte ca, ieºind, sã se
odihneascã în poziþia sa naturalã.
Nu numai împãrat te fac, continuã Cel-cu-multe-nume, ci ºi rege
al Ungariei ºi al Lodomeriei din Iliria, ºi al Ierusalimului, oraºul sfânt
al lui Allah, al lui Yahweh ºi al tânãrului Zeu Iosua sau Christos.
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Nume, nume. Dar sub toate se gãseºte întotdeauna Cel-cu-multe-nume.
ªi Franz-Josef ieºi din pântece ºi bubuirã tunurile ºi bãturã clopotele, trâmbiþele anunþarã cele mai frumoase marºuri ºi minunate
focuri de artificii luminarã cerul Imperiului, ºi popoarele cântarã în
multele limbi ale Imperiului : Þine, Doamne, Bãtrânul Regat al Austriei
ºi pe Împãratul Nostru ºi Bog ouvai Bog oh ràmi, ºi apoi toþi, în
Weltsprache : Gott erhalte Gott beschütze unsern Kaiser unser Land.
În leagãn stãtea Porfirogenetul, pe salteaua plinã cu fulgi de heruvimi,
ºi în jur, nori din dantelã de Idria ºi Burano, de Flandra ºi Dalmaþia.
ªi din nou vocea Celui-cu-multe-nume, preschimbat în Iosua, nãscut
din Maria : Tu vei fi cel mai iubit împãrat din lume !
Ochii tãi vor fi albaºtri ca Adriatica, mâinile tale vor fi albe ca
pietrele dolomite, degetele tale lungi ºi subþiri asemeni celor ale cântãreþului din lirã David Irlandezul.
ªi dupã ce vor trece multe primãveri, ºi dupã ce vor trece toamne
ºi ierni, te voi numi Apostolic, ca sã fii la fel ca Apostolii din Evanghelie.
Dar sã te þii departe de mincinosul Matei, Apostolul, de evreul
Josephus Flavius, ºi mai ales de scornelile lor.
Minciunã cruntã au spus despre marele Irod ºi despre uciderea
pruncilor. Nici una dintre aceste fapte nu se verificã istoric. ªi nici
Salomeea cea cu ºapte voaluri nu are nici o legãturã cu marele Irod,
ci cu un altul, neînsemnat.
Oscar Wilde a prelungit aceastã minciunã într-o formã poeticã. O
minciunã poeticã poate fi însã iertatã. Ca ºi ãst fel de mincinoºi. The
liars yes, mister Jones.
ªi vocea se stinse, vocea Celui-cu-multe-nume, Celui ascuns pentru
totdeauna în negurã.
În leagãnul sãu moale ca fulgii aripilor de heruvimi, în leagãnul
dantelat ºi parfumat ca trandafirul de Saron sau ca ºi crinii din vale,
Porfirogenetul îºi dãdu drumul pe el.
Cel mai frumos împãrat din lume scânci. Baroana Luisa Stürmfeld,
ce-i era dãdacã, îl schimbã ºi îl sãrutã, iar el adormi liniºtit în soarele
de august ca un diamant mare  Gloriette de Schönbrunn. ªi prin
munþi ºi pãduri, pe plaje marine ºi fluviale, se auzirã voci purtând
periculoase uneltiri.
Erau voci care strigau : Cãraþi-vã, sfârºitul e aproape !
Voci periculoase punând la cale schimbãri.
Schimbãri în cele cincizeci ºi una de familii princiare ale cãror
proprietãþi erau evaluate la 456 milioane de forinþi, schimbãri în cele
ºaptezeci ºi nouã de familii de conþi ºi în cele patruzeci ºi patru de
familii de baroni, care reprezentau 129 milioane de forinþi. Nu întindeþi prea mult coarda. Dar principii o întindeau deja prea mult, ºi o
întindeau ºi conþii, ºi baronii, ºi preoþii, mai ales cei cu pãlãrii cu
ciucuri ºi boruri, cu inele ce primiserã binecuvântarea ºi în care erau
montate moaºte sfinte care aºteptau buzele credincioºilor. ªi vocile
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uneltitoare ºi periculoase purtau argumente din ce în ce mai puternice.
Vocile þãranilor : gata cu dijma pentru Bisericã, gata cu supunerea
totalã ºi respectul faþã de stãpâni.
Þãrani în continuare, dar þãrani eliberaþi de sãrãcia cronicã.
ªi din ce în ce mai rãsunãtoare erau vocile celor care unelteau. O
miºcare de mase umplu strãzile Imperiului. ªi vocile erau din ce în
ce mai clare, mai sonore, mai puternice, mai curajoase, mai decise
pentru schimbare.
Dacã lucrurile rãmân aºa, ne prãbuºim.
ªi iarãºi, voci de meºteºugari, de mici negustori, de funcþionari, de
muncitori.
ªi pe lângã voci, paºii rãsunând furioºi, ai celor care demonstrau
în lungi cortegii asemãnãtoare cu niºte ºerpi uriaºi.
Schimbare, schimbare. Schimbare strigatã cu pasiune, pasiune întotdeauna periculoasã pentru cã ea duce la fanatism, iar fanatismul
mai departe, la revoluþie.
Dar acest lucru nu aveau cum îl ºti domnii principi, domnii conþi
sau domnii baroni, ºi nici domnii bancheri, cei din urmã prea concentraþi asupra Briefadel-urilor, adicã asupra ordinelor imperiale prin
care erau ridicaþi la rangul de nobili. ªi nu o ºtia nici Împãratul, total
dedicat concepþiei sale despre existenþa veºnicã a domeniilor sale
ereditare. O intuia, o presimþea însã jandarmul Milanovici ºi, de asemenea, jandarmul Tonut, împreunã cu toatã jandarmeria imperialã ºi
regalã cu coifurile ei de culoare galbenã, pe care era aºezatã acvila
bicefalã, plinã de sclipiri de aur ºi alamã.
Ja hat, ja hat, spunea Milanovici, nu aduce nimic bun aceastã
schimbare care nu vrea sã schimbe.
ªi continua sã se întâlneascã cu colegul sãu Tonut pe strãzile Imperiului pentru semnarea carnetului de inspecþie. ªi Tonut spunea ºi el :
Ja hat, ja hat, acum începe nebunia popoarelor.
Ja hat, ja hat. Dar nici unul dintre ei nu ºtia ce putea sã însemne
asta.
ªi iatã mãrºãluind pe partea stângã a strãzilor Imperiului lungi
ºiruri de bãrbaþi, femei ºi copii, fiecare cu o garoafã roºie în mânã,
roºie ca limba unui balaur mic, cu aripi mici, cu coada micã.
ªi mãrºãluiau pe strãzile Imperiului. Pretutindeni : pe drumuri de
þarã, pe strãzile din piatrã ale oraºelor. ªi întotdeauna cu o garoafã
roºie ca scut, ca steag ºi, din când în când, ca armã.
ªi, din acea zi, lungul convoi al schimbãrii ºi al garoafelor roºii a
continuat sã mãrºãluiascã pe toate trotuarele stângi ale oraºelor
imperiale.
Viena, Praga, Zagreb, Graz, Liubliana, Triest, Fiume, Pola, Trento,
Salzburg ºi, mai departe, în oraºele din Bucovina ºi Galiþia, ca sã nu
mai vorbim de cele din Bosnia-Herþegovina ºi din Transilvania.
ªi au ajuns la Viena, oraºul liedurilor, oraºul viorilor.
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Tot pe trotuarul stâng, purtând cu ei garoafele roºii. Cum treceau
pe eleganta Kärtnerstrasse îndreptându-se cãtre Prater, unde pomii
dau încã în floare, puteai sã crezi cã sunt chiar domnii de pe Ring.
Bãrbaþii ºi femeile cântau cântece nemaiauzite, iar copiii pe cele
învãþate la ºcoalã : Fericitã e vremea copilãriei, Pãsãrelele cântã minunat în pãdure ºi, în dialectul vienez pe care îl vorbeau în familie, Mei
Muatteri war a Weanerin.
Gardienii priveau cu uimire amestecatã cu puþinã teamã spre magnaþii din trãsurile cu blazoane sau din trãsurile fãrã blazoane, spre
oficialitãþi ºi spre consilierii Curþii, spre veteranii purtând haine de
un albastru intens, puþin decolorat, ºi pãlãrii împodobite cu pene.
Chiar ºi domnul Franz Plener, proprietar al Vopsitoriei ºi Cãlcãtoriei, cu un magazin premiat pe Mariahilferstrasse, privea, dacã nu
îngrozit, cel puþin cu teamã aceste ºiruri de bãrbaþi, femei ºi copii care
treceau cu garoafele roºii în mânã. ªi cântând.
Printre primii, iatã-l pe Viktor Adler þinând câte douã garoafe în
fiecare mânã, pentru cã era un om care ºtia sã spunã ceea ce pe alþii
nu-i ducea mintea, ºtia ce vroiau sã schimbe, ºi mai era ceva : el nu
era numai domnul Viktor Adler, ci : domnul doctor Viktor Adler.
Iar Împãratul ? Nu ºtia, ºi nici nu putea sã ºtie, pentru cã nu era
de cãderea Împãratului sã se intereseze de ceea ce se petrece pe strãzile domeniilor sale ereditare ; pentru cã întotdeauna în spatele biroului sãu se afla spiritul lui Clement Metternich ºi trupurile masive
ale generalilor ºi ale mareºalilor, ºi ale aghiotanþilor, ºi ale consilierilor
de Curte, ºi toþi visau  fãrã a le dori cu adevãrat  declaraþii de rãzboi
ºi rãzboaie-genocid, iar asta numai pentru câteva medalii strãlucitoare
ºi frumoase în plus.
Rãzboaie nu, rãzboaie nu, rãspundea Sublimul Stãpân.
Eu ºtiu ce e rãzboiul. L-am vãzut la Solferino.
Gândiþi-vã mai degrabã, domnii mei, la muncile de toamnã ºi la
paradele de primãvarã. Gândiþi-vã la Wiener Spezialitäten ºi la traiul
elegant în Viena mea.
Specialitãþile vieneze erau bomboanele de ciocolatã sau salzstangel-ul,
gulaºul, viþelul pane, Wienerschnitzel-ul ºi pâinea de secarã.
Doctorul Viktor Adler ºi-a câºtigat cu prisosinþã meritul de a þine
în mânã patru garoafe roºii. Garoafa roºie îl ajuta sã prezinte lucrurile,
sã le explice, sã facã luminã acolo unde era nevoie, ºi toþi cei care
aveau în mânã o garoafã roºie înþelegeau numaidecât ce înseamnã sã
ai în mânã o garoafã roºie. Bãrbaþilor, femeilor, pânã ºi copiilor, doctorul Adler le spunea : Spune-mi ce mãnânci ca sã-þi spun cine eºti.
ªi mai spunea : Cine nu munceºte nu mãnâncã. ªi mai spunea cã
un soare nou va rãsãri nu peste multã vreme, un soare al bunãtãþii
ºi al dreptãþii, soarele unui viitor strãlucit.
Un soare pe care vãzându-l, te vei simþi înãlþat de heruvimi.
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Cu fiecare zi garoafele roºii se înmulþeau înfricoºãtor. Domnii cu
blazoane ºi cei fãrã blazoane începurã sã simtã o anumitã stânjenealã
în faþa mulþimii, apoi o anumitã nesiguranþã, ºi teamã, ºi groazã.
ªi le era teamã ºi negustorilor, ºi berarilor, ºi domniºoarei Erika
Faidutti, creatoare de modã, ºi domniºoarei Wanda, ºi asociatei sale,
Elisabeta, proprietare ale Cafenelei ºi Cofetãriei La Tava de Argint.
A schimba, a schimba, acest verb activ, prea activ poate, devenea
din ce în ce mai înfricoºãtor.
A schimba, a muta, a transforma.
Schimbarea velelor, schimbarea trenului, schimbarea vremii.
Dar ce sã schimbe, se întreba doctorul Borkowsky, prim chirurg la
Allgemeines Krankenhaus din Viena ?
Velele, trenul, vremea ?
Timpurile, timpurile. [...]
Reacþiunea, garoafele albe, începu sã mãrºãluiascã pe trotuarele
din dreapta. Încetul cu încetul, ea ajunse la o poziþie foarte puþin
tolerantã, ºi asta mai ales datoritã discursurilor baronului Vogelsang,
protestant de origine prusacã.
ªi : Cine nu e cu noi e împotriva noastrã ; ºi : Diavolii roºii nu îi
vor înlãtura pe îngerii albi ; dacã vor încerca, îi vom ucide fãrã milã.
Mentalitate obscurantistã de nebuni, de indivizi violenþi, de fanatici. Din spatele biroului sãu tranºee, Împãratul ascultã, apoi pofteºte
pe cineva sã iasã. Apoi semneazã ce trebuie sã semneze, cu o miºcare
pe care numai stiloul cu peniþã Adler poate sã o facã finã ºi elegantã.
Apoi reîncepe sã studieze schimbãrile pe care le cer popoarele sale ºi
e gata sã accepte orice cu condiþia ca totul sã rãmânã ca înainte.
Totul pentru popor, spune, dar nimic de la popor ; ºi, pentru a face
fericit poporul vienez, înfiinþeazã un detaºament de jandarmi imperiali
ºi organizeazã, la aniversarea sa, o frumoasã paradã militarã, iar
seara, focuri de artificii ºi stele cãzãtoare ce par sã ardã în cer.
ªi toate acestea pentru fericirea poporului vienez.
Þine, Doamne, Bãtrânul Regat al Austriei ºi pe Împãratul Nostru.
Ah, frumoasele cuvinte ale imnului imperial pe care poetul Haschka
le-a aºternut pe hârtie, iar maestrul Haydn le-a transpus pe portativ.
Pentru a compune imnul Habsburgilor, Haydn ºi-a plecat urechea
spre douãzeci ºi trei de surse muzicale, de la Pater Noster, pânã la
un cântec croat pe care preailustrul maestru îl auzise în Eisenstadt.
Imn solemn, imn demn de o casã imperialã, ºi regalã, ºi apostolicã.
Imnul i-a plãcut atât de mult unei rude a Împãratului, încât i-a dãruit
maestrului Haydn o frumoasã tabacherã de aur cu portretul acestuia.
Inspiraþia Eisenstadt-ului.
În amintirea acestui oraº, Împãratul consimþi sã se emoþioneze
cinci minute, deºi eticheta de la Curte, inspiratã de cea spaniolã,
prevedea pentru aceste momente nu mai mult de patru.
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Ideea ca toate trupele din Imperiul lui sã cânte spre desfãtarea,
mai mult, spre bucuria bravelor ºi bunelor sale popoare îl încânta.
Totul pentru popor, dar nimic de la popor.
ªi, mental, Împãratul silabisi cele cinci vocale de aur A.E.I.O.U.
Austriae Est Imperare Orbi Universo.
[...] Îºi va putea împlini Mitteleuropa propria evoluþie dupã destrãmarea Imperiului Austriac ? Dacã rãspunsul va fi pozitiv, se va putea
adeveri anticul motto al Habsburgilor : Austriae Erit In Orbi Ultima.
În româneºte de AFRODITA CIONCHIN
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Carolus L. Cergoly

Fragmente dintr-un jurnal intim*
Pentru a-mi învinge aceastã timiditate ambiþioasã, Eu, spiriduºul
Hinzelman, bat toba.
Altceva nu-mi rãmâne de fãcut.
Rataplan, rataplan, rataplan.
E o tobã mare, aceastã tobã a mea cu intonaþie baritonalã.
Rataplan, rataplan, tobã din piele de antilopã.
Halali, halala, o, dragã, frumoasã, elegantã ºi zveltã antilopã, cu
coarne concave care nu cad.
O, animal graþios ºi blând.
Ca sã nu uite nimeni, am sã spun încã o datã cã numele meu e Hinzelman.
Liniºtit aº putea sã mã numesc ºi spiriduºul Multenume.
În Italia, Folletto, în Franþa, Lutin, iar în Marea Britanie, Goodfellow.
În Marea Rusie, Domovoi.
Nume pentru toate latitudinile, nume pentru toate longitudinile,
în sfârºit, nume pentru sosurile tuturor bucãtarilor din lume.
Eu, Hinzelman, am stat câteva zeci de ani la domnul conte Zichy,
în palatul sãu din Varadin.
Mã aºezasem pe primul portic al palatului, chiar între cele patru
coifuri ºi cele opt colþuri ale blazonului nobililor Zichy. [...]
Aici se explicã de ce domnul Hinzelman, spiriduºul, a hotãrât sã-ºi
pãrãseascã locuinþa dintre coifurile ºi colþurile de pe porticul baroc
al palatului nobililor Zichy ºi chiar Varadin-ul cu împrejurimile sale.
Capul domnului Hinzelman era ca o camerã goalã în care rãsuna un
singur gând : Departe de palat, departe de Varadin ºi de împrejurimile lui.
Dupã suspinele îndelungi, ºi mai ales dupã ultimul, cel care, ieºind
cu graþie din gura-i uºor dispreþuitoare, l-a transformat pe domnul conte
Zichy în cadavrul domnului conte Zichy, însã un cadavru tot uºor dispreþuitor.
Dupã dispariþia, cum zic cei ce gândesc puþin ºi înþeleg puþin, a
contelui Zichy, inima ºi ochii ºi gândurile spiriduºului Hinzelman luarã
culoarea neagrã a doliului.
A muri, spunea Hinzelman, este, din punct de vedere biologic, un
lucru stupid ºi odios ºi dacã, din întâmplare, am sã mor, voi fi un rãu
muribund.
Hinzelman, gata sã plece, îºi ridicã bagheta ºi, imediat, se simþi
un vânt puternic, în rafale, care îl împinse în sus ºi iatã-l pe domnul
Hinzelman cu bagheta lui cãlãtorind în aer ºi înãlþându-se ca ºi cum
ar fi fost ºoimul de vânãtoare Modus, cel mai drag contelui Zichy.
Domnul Hinzelman cãuta un loc stabil într-un oraº mare, un oraº
pe post de centru al lumii, un oraº deasupra cerului senin ºi sub marea
cea albastrã, cu spuma ºi scoicile Afroditei.
Un oraº cu mirodenii de dincolo de mare, un oraº cu case mirosind
a frânghii, gudron ºi nave plutind în seu.
*
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Un oraº cu acoperiºuri cãrãmizii, cu ferestre din sticlã lucitoare
ºi cu obloane de culoarea aripilor de îngeri albi.
Domnul Hinzelman, spiriduºul, tot cãlãtorind în aer, cãuta un oraº
care sã fie paratrãsnetul lumii.
Capul sãu era ca o camerã goalã în care rãsuna un singur gând :
Sã gãseascã punctul cel mai apropiat de centrul Europei.
Hinzelman ridicã bagheta ºi aceasta, prin voinþa divinã, însemnã
latitudinea 45° ºi 38 ºi longitudinea 2° ºi 20 la vest de Viena.
Spiriduºul simþi mirosul amestecului de alge, sosuri ºi frunze de
tei, în trei colþuri.
ªi simþi ºi parfumul strugurilor de Samos, ºi al piperului, ºi al
sfeclei de zahãr de Havana, ºi al tutunului galben ca barba sultanului
Selim cel crud ºi cu suflet ingrat.
ªi Hinzelman planã deasupra oraºului Triest  coº plin de flori
proaspete ca o primãvarã ce se sprijinã pe o stâncã, la þãrmul mãrii.
Hinzelman înþelese imediat cã oraºul era mai puþin vechi decât Rhodosul,
dar cu siguranþã mai modern decât Varadin. Fereastra spre Adriatica
a Europei Centrale.
Cãpitanul fenician Phlebas îl numi bucuria cãlãtorului. Pastorul
Stojan din Villa Sclavorum, trestie de baltã.
O, zeu solar, Tergeste, dã domnului Hinzelman, spiriduºul, onorul
ospitalitãþii.
ªi Fazio degli Uberte a vãzut Triestul cu coasta sa.
Triest, oraº de viþã ºi comercial.
Stadt Triest, vulgo Trieste, oder Térést.
France Militaire, Trieste di Buellemier.
Vedere Meridionalã a Oraºului ºi Porto Franco al Triestului, dedicat
Respectabililor Comercianþi din Triest.
View of Triest, drawn by Allason.
Lui Hinzelman îi plãcurã imediat locuitorii, toþi oameni înalþi,
simpatici ºi inteligenþi.
Lui Hinzelman îi plãcurã mai ales femeile, splendori solare, toate.
Aceºtia sunt, gândea Hinzelman, triestinii din ºirul generaþiilor,
în naþiunea lor, ºi de la ei au coborât pe pãmânt, dupã potop, feluritele
neamuri.
Hinzelman a vãzut pentru prima datã marea.
Vântul împotriva naturii, marea împotriva vântului ºi una împotriva celeilalte, ºi diguri ºi stãvilare, ºi hornuri dispuse ca un steag
faþã de vânt.
E frig, ºi Hinzelman îºi schimbã pãlãria. Gata cu Nissehat-ul cu
boruri largi. A sosit vremea pentru gluga caldã ºi roºie precum garoafele roºii de pe pervazul de piatrã.
Lui Hinzelman începu sã-i fie fricã.
Fricã de valurile care, ca niºte pisici cu nouã cozi, clatinã bãrci ºi
carene, fricã de borã ºi de rafalele borei, de aceastã suflare a vântului,
de o mie de ori, de o sutã de mii de ori mai puternicã decât vântul
suflând în roþile morilor din Varadin.
Lui Hinzelman îi era fricã, ºi atunci se îndreptã în grabã spre
oraºul cel mai fidel ºi mai apropiat Imperiului ºi Împãratului, mic
soare îmbrãcat în patalonii roºii ai ordinului cavaleresc al Lânii de Aur.
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ªi Împãratul trãieºte între colane de argint, pernele lui sunt de
aur, cerul lui e de purpurã ºi gâtul lui seamãnã cu Turnul lui David,
construit pentru exerciþii cu lãncii, cu spade ºi cu cai cu cozile zbârlite
ca niºte steaguri fluturate de vânt.
Acest oraº este al Împãratului, Tatã ºi Stãpân al Triestului.
Hinzelman, întovãrãºit de bagheta sa, se afla pe o stradã care purta
numele episcopului Tommaso Chrön, Apostol de Cragno ºi elegant poet
de limbã latinã.
Hinzelman nu se mai simþi Hinzelman, nu se mai simþi spiriduº,
nu se mai simþi nimic.
Fãcu un pas înainte ºi se opri. Voi sã facã doi paºi în spate ºi se opri.
ªi atunci se auzi vocea Marelui Pan.
O voce tinereascã, o voce încurajatoare, o voce tocmai pentru
Hinzelman, de la Marele Pan pentru Hinzelman.
Spuse : Ridicã-te !
Hinzelman mã aude ? Halali, halala, sunt Marele Pan ; nu te afunda
în melancolie, nu te lãsa cuprins de disperare ºi ipohondrie.
Vei rãmâne la Triest. Dacã o sã vrei, vei gãsi un loc al tãu definitiv
în acest oraº care este centrul lumii, în Triest.
Poziþie geograficã : 45° 38 5 latitudine nordicã, 11° 26 17 longitudine sud-esticã ºi, dintre toate oraºele Mediteranei, cel mai apropiat
de centrul Europei.
Hinzelman, continuã vocea Marelui Pan, priveºte, uitã-te la ceea
ce vreau sã fac pentru tine.
Pentru tine, ca spiriduº, ca Hinzelman, ca onorat aventurier.
De-a lungul strãzii Chrön, un neîntrerupt du-te-vino de inºi din
toate categoriile sociale.
Lume din înalta societate, lume de condiþie medie, joasã ºi foarte
joasã.
Dar nimeni nu vedea ceea ce i se arãta privirii, în acest moment,
dragului domn Hinzelman.
El vede trei stindarde mari de culoare galbenã, toate încadrate de
triunghiuri negre.
Fluturând pe un câmp paºnic.
ªi splendoarea acestor stindarde se desfãºoarã sub ochii lui, ca
niºte cãrbuni aprinºi.
Cele trei stindarde poartã trei înscrisuri. În trei alfabete diferite.
Unul cu caractere latine, unul în goticã, ºi celãlalt în foarte pitoreasca, decorativa chirilicã.
Pe primul stã scris Borgo Franceschino, pe cel de al doilea, Borgo
Teresiano, ºi pe cel de al treilea, Borgo Giuseppino.
Arãtându-le, Marele Pan demonstreazã cã Triest e cu adevãrat
centrul lumii, ºi nu numai în ceea ce priveºte semnele grafice ale
alfabetului. Ale celor trei alfabete.
Din ce în ce mai interesant, din ce în ce mai divers, acest Triest,
aºezat într-o poziþie într-adevãr privilegiatã.
Oraº ridicat de zeul solar Triopa, între est ºi vest.
Oraº adriatic, oraº mediteranean, oraº rãscruce, oraº viu, chiar
foarte, cu al sãu Hinterland, Mitteleuropa.
În româneºte de AFRODITA CIONCHIN
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Primo Levi, reprezentant de marcã al literaturii italiene contemporane, s-a nãscut la Torino, în 1919. A fost deportat în 1944 în
lagãrul de la Auschwitz, experienþã traumatizantã, care ºi-a pus
definitiv amprenta asupra existenþei sale. Se sinucide în aprilie 1987.
Opera sa cuprinde romane, culegeri de povestiri, eseuri ºi poezii.
Romane  Se questo e un uomo (Mai e acesta un om?), 1947, La tregua
(Armistiþiul), 1963, Il sistema periodico (Sistemul periodic), 1975, La
chiave a stella (Cheia englezeascã), 1978, Se non ora, quando (Dacã
nu acum, atunci când), 1982, I sommersi e i salvati (Naufragiaþii ºi
salvaþii), 1986. Trei sunt culegerile de povestiri  Storie naturali
(Istorii naturale), 1966, apãrutã sub pseudonimul Damiano
Malabaila; Vizio di forma (Viciu de formã), 1971, Lilít e altri racconti
(Lilít ºi alte povestiri), 1981. Ca traducãtor, a tãlmãcit în italianã,
între altele, Procesul lui Kafka. În 1982 a câºtigat, pentru romanul
Se non ora, quando, premiile Viareggio ºi Campiello, cele mai
importante distincþii literare din Italia. La tregua a obþinut, de asemenea, premiul Campiello, în 1963.
La tregua este continuarea romanului autobiografic Se questo e
un uomo ºi reprezintã povestea întoarcerii de la Auschwitz în Italia,
de-a lungul unui itinerar foarte complicat ºi ilogic. Cãlãtoria dureazã
din ianuarie 1945 (data eliberãrii din lagãr) pânã pe 19 octombrie
1945, data sosirii în patrie, traversând Polonia, Ucraina, România,
Ungaria, Slovacia, Austria, o porþiune din Germania ºi, în cele din
urmã, Italia. Autorul însuºi caracterizeazã acest periplu ca foarte
lung, imprevizibil ºi absurd. Spre sfârºitul drumului, convoiul trece
prin România. Fragmentul tradus oferã o imagine a acestui spaþiu,
aºa cum îi apare el scriitorului italian, cu tot farmecul sãu insolit.
(Afrodita Cionchin)
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Primo Levi

Armistiþiul*
Am trecut prin Zmerinka la fel de neîncrezãtori, fãrã a uita zilele
pline de neliniºte pe care le trãiserãm aici cu câteva luni în urmã;
trenul înainta de astã datã fãrã probleme ºi, în seara de 19 septembrie,
lãsând în urmã Basarabia, am ajuns la punctul de frontierã de pe
malul Prutului. În loc de rãmas bun, grãnicerii sovietici au supus
convoiul cufundat în beznã unui control zgomotos ºi dezordonat, încercând  ni s-a spus  sã ne opreascã a scoate ruble peste graniþã. Noi
însã le cheltuiserãm deja pe toate, aºa cã n-au gãsit nimic. Imediat
ce am trecut podul, trenul s-a oprit, iar noi am încercat sã dormim,
aºteptând cu nerãbdare lumina zilei, care sã ne dezvãluie pãmântul
românesc.
ªi a fost într-adevãr o revelaþie. În zori, când am deschis uºile, ni
s-a înfãþiºat privirilor o imagine surprinzãtor de domesticã: stepa
imensã, geologicã, lãsase loc dealurilor înverzite ale Moldovei, cu
case de þarã, cãpiþe de fân, rânduri de viþã-de-vie; în locul plãcuþelor
acoperite cu litere chirilice, ne-a apãrut, chiar în faþa vagonului, o casã
dãrãpãnatã pe care am putut citi: Lapte, pâine, vin, cârnãciori de
purcel. În faþa casei vãzurãm o femeie care trãgea cu mâna, dintr-un
coº aflat la picioarele ei, un cârnat enorm, mãsurându-l ca pe o sfoarã.
Vedeam þãrani ca ºi ai noºtri, cu faþa trasã ºi fruntea palidã, îmbrãcaþi în negru, în cãmaºã, vestã ºi cu lanþul de la ceas spânzurând în
dreptul burþii; ºi fete mergând pe jos sau cu bicicleta, îmbrãcate
aproape ca ºi pe la noi, de parcã ar fi fost veneþience sau abruteze.
În rest, capre, oi, vaci, porci, gãini. La un moment dat, parcã în ciuda
iluziilor de care ne lãsam purtaþi, ne-a ieºit în faþã o cãmilã, care ne-a
împins subit într-o altã emisferã: o cãmilã obositã, încovoiatã sub
povarã ºi totuºi plinã de o îngâmfare prosteascã. La rândul ei, limba
acestor locuri ne suna la fel de paradoxal: rãdãcini ºi desinenþe cunoscute, modificate însã ºi contaminate de-a lungul secolelor cu altele,
strãine ºi sãlbatice; o limbã apropiatã ºi plinã de o muzicã familiarã,
dar ermeticã în ceea ce priveºte sensul.
La frontierã a avut loc ceremonia complicatã ºi neplãcutã a transbordãrii din vagoanele sovietice în cele occidentale, de asemenea uzate;
*
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câteva minute mai târziu intram în gara din Iaºi, unde convoiul a fost
împãrþit în trei. Manevra a luat mult timp ºi s-a fãcut cu greutate.
La Iaºi s-au întâmplat douã lucruri care meritã sã fie amintite:
primul, legat de cele douã nemþoaice care se iviserã ca din senin din
pãdure, ºi al doilea, dispariþia italienilor cãsãtoriþi din convoi. Contrabanda celor douã nemþoaice a fost pare-se organizatã cu mare curaj
ºi pricepere de un grup de militari italieni. Nimeni nu cunoºtea detaliile acestei afaceri, dar se vorbea cã cele douã fete trecuserã frontiera
ascunse sub burta vagonului, între tamburii frânelor ºi arcuri. Le
vedeam acum plimbându-se dezinvolt pe peron, înfofolite în haine
militare sovietice pline de noroi ºi grãsime. Se simþeau, se vede, în
siguranþã.
În acelaºi timp, izbucniserã conflicte violente în vagoanele ocupate
de familiile româno-italiene. Cei mai mulþi dintre italienii demobilizaþi
fuseserã incluºi în corpul diplomatic ºi se stabiliserã în România,
cãsãtorindu-se cu localnice. La sfârºitul rãzboiului, aproape toþi au
optat pentru repatriere. Ruºii le puseserã la dispoziþie un tren pânã
la Odesa, iar de acolo urmau sã se îmbarce pentru Italia. La Zmerinka
au fost însã alipiþi jalnicului nostru convoi; astfel, ei ºi-au unit destinele cu ale noastre, ºi nimeni nu mai ºtia acum dacã lucrurile se
petrecuserã în conformitate cu un plan sau din cauza dezordinii care
domnea în Rusia. Româncele erau furioase: avuseserã parte de destule
surprize, aventuri, convoaie ºi tabere. Acum se aflau în sfârºit acasã
ºi nu intenþionau sã plece în altã parte sub nici un motiv: unele discutau ºi plângeau, altele încercau sã-ºi înduplece soþii. Cele mai multe
însã erau dezlãnþuite: aruncau din vagoane bagajele ºi proviziile, în
timp ce copiii fugeau de colo-colo strigând înspãimântaþi. Ruºii care
ne escortau ºi-au fãcut imediat apariþia dar, neînþelegând ce se petrece,
s-au mulþumit sã priveascã pasivi ºi nehotãrâþi.
Cum staþionarea noastrã în Iaºi ameninþa sã se prelungeascã cu
încã o zi, am ieºit din garã ºi am luat-o pe strãzile pustii ale oraºului,
printre casele pãmântii. Un singur tramvai, mic ºi vechi, strãbãtea
oraºul dintr-o parte într-alta; la cap de linie stãtea un vânzãtor de
bilete care vorbea idiº  era evreu. Pânã la urmã am reuºit sã ne
înþelegem, deºi ne-a luat ceva efort. De la el am aflat cã prin oraº mai
trecuserã convoaie cu foºti combatanþi, de toate naþionalitãþile, care
se repatriau: francezi, englezi, greci, italieni, olandezi, americani. Printre ei se aflau ºi evrei care necesitau ajutor, ºi comunitatea evreiascã
din localitate organizase un centru de asistenþã în acest scop. Dacã
mai aveam ceva timp, ne-a spus el, puteam sã mergem ºi noi pânã
acolo. Cum tramvaiul era pe punctul de a pleca, ne-a îndemnat sã
urcãm. El urma sã ne arate locul unde trebuia sã coborâm.
Cei care au acceptat sã meargã au fost Leonardo, domnul Unverdorben
ºi cu mine. Strãbãtând oraºul întunecat, am ajuns la o clãdire sãrãcãcioasã ºi dãrãpãnatã, cu scânduri montate în locul ferestrelor ºi al
uºilor. Într-un birou prãfuit ºi slab luminat, ne-au ieºit în întâmpinare
doi bãtrâni patriarhi, cu o înfãþiºare ceva mai prosperã în comparaþie
cu a noastrã. Plini de solicitudine, ne-au invitat sã ne aºezãm,
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copleºindu-ne cu atenþii ºi povestindu-ne în grabã, într-un amestec de
idiº ºi francezã, încercãrile cutremurãtoare prin care trecuserã ei ºi
încã mulþi alþii. Povestind, plângeau ºi râdeau în acelaºi timp. Înainte
de a pleca, ne-au propus sã toastãm cu alcool distilat ºi ne-au dat un
coº de struguri, sã-i împãrþim evreilor din convoi. Ne-au dãruit apoi
toþi banii pe care îi aveau la ei ºi pe care îi gãsiserã prin sertare. Suma
ni se pãruse astronomicã; dupã ce i-am împãrþit ºi am calculat inflaþia,
ne-am dat seama cã aveau doar o valoare simbolicã.

De la Iaºi la Linea
Strãbãtând câmpiile scãldate în lumina verii, lãsând în urmã oraºe
ºi sate cu nume barbare ºi sonore (Ciurea, Scânteia, Vaslui, Piscul,
Brãila, Pogoanele), înaintam cu scurte popasuri spre sud. În noaptea
de 23 septembrie, lângã Ploieºti, am vãzut strãlucind focurile sondelor
incendiate; a doua zi, dupã ce misteriosul reper a dispãrut din faþa
ochilor noºtri, am înþeles, urmãrind poziþia soarelui, cã traseul nostru
se schimbase ºi cã urcam de acum spre nord. Am admirat, fãrã a-l
recunoaºte însã, castelul Peleº, reºedinþa regalã.
În scurt timp, banii pe care îi primiserãm furã cheltuiþi ºi am
început sã vindem tot ceea ce avea o oarecare valoare sau sã facem
troc cu lucrurile pe care le adusesem cu noi. Când nu ne lovea vreun
noroc sau nu ne mergea la furat, mâncam numai ce se îndurau ruºii
sã ne dea. N-aº spune cã era o situaþie disperatã, ci, mai degrabã, una
confuzã ºi enervantã.
N-am reuºit sã aflãm niciodatã cine se ocupa cu aprovizionarea.
Cel mai probabil, vreunul din escortã, care lua ce îi cãdea sub mânã
de prin depozitele militare ºi civile pe care le întâlneam în drumul
nostru. Ori de câte ori trenul se oprea, fiecare vagon îºi desemna doi
delegaþi care sã meargã la vagonul ruºilor, transformat pe nesimþite
într-un haotic bazar ambulant. Ruºii împãrþeau proviziile dupã cum
îi tãia capul, fãrã sã þinã seama de nici o regulã. Era un joc al hazardului, ceea ce fãcea ca raþiile sã fie când insuficiente sau chiar inexistente, când ciclopice; cât despre calitatea hranei, nimeni n-ar fi putut
prezice, aºa cum se întâmplã cu tot ce e rusesc, cum va arãta urmãtorul
transport. Cel mai des primeam morcovi, iar ºi iar, zi de zi. Când
terminam cu morcovii, aveam parte de fasole. Fasole uscatã, tare ca
piatra: ca sã o putem gãti, trebuia lãsatã câteva ore în apa de ploaie
adunatã în gamelele, bidoanele sau borcanele pe care le agãþasem de
tavanul vagonului. Noaptea, la vreo frânã mai bruscã, vasele începeau
sã se miºte violent ºi tot conþinutul lor se revãrsa peste cei care
dormeau întinºi în întunericul vagonului, provocând strigãte indignate, râsete ºi o harababurã de nedescris. Veneau apoi cartofii, kaºa,
castraveþii  fãrã ulei, cãci acesta venea, cam o jumãtate de gamelã
de persoanã, abia dupã ce se terminau , seminþele de floarea-soarelui,
o adevãratã probã a rãbdãrii. Într-o zi ne-au dat pâine ºi cârnaþi în
cantitãþi îndestulãtoare, ºi toþi am rãsuflat uºuraþi: apoi însã, timp
de o sãptãmânã, doar grâu, de parcã am fi fost gãini.
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Sobe aveau numai vagoanele destinate familiilor. În celelalte, mâncarea era pregãtitã la focuri aprinse în pripã pe terasament ºi stinse
la fel de repede, cu mâncarea pe jumãtate preparatã, printre înjurãturi
ºi blesteme, când trenul dãdea semne cã se pune în miºcare. Totul se
desfãºura pe fugã, cu urechea la fluierul locomotivei ºi ochii la pâlcurile
de vagabonzi flãmânzi care apãreau ca din pãmânt, atraºi de fum ca
ºi copoii de vânat. Pregãteam mâncarea ca strãmoºii noºtri, slujindu-ne
de trei pietre; ºi, fiindcã acestea nu putea fi gãsite întotdeauna, fiecare
vagon urmãrea sã-ºi facã propria dotare. Aºa au apãrut frigãrile,
proptelele ingenioase ºi chiar oalele de Cantarella.
Mai greu era cu lemnele de foc ºi cu apa. Nevoia însã a simplificat
lucrurile: au fost jefuite cu viteza fulgerului magaziile de lemne ale
oamenilor ºi stavilele împotriva zãpezii, care, pe acolo, zac în lunile
de varã lângã calea feratã; alteori, furam scândurile adãposturilor
distruse sau bârnele care sprijineau ºinele; o datã, am devastat chiar
un întreg vagon de marfã. Providenþialã a fost atunci printre noi
prezenþa Brunetului ºi a faimoasei lui securi. Cât priveºte apa, era
nevoie de vase adecvate, ºi fiecare vagon a trebuit sã-ºi procure o
gãleatã, fie tocmind-o în naturã, fie cumpãrând-o sau furând-o. A
noastrã, achiziþionatã pe cale cinstitã, s-a dovedit a fi plinã de gãuri:
am reparat-o cu leucoplastul primit de la infirmerie ºi a þinut în mod
miraculos pânã la Brennero, unde bandajul a cedat.
În general, era imposibil sã ne facem provizii de apã prin gãri: în
faþa fântânii (acolo unde exista vreuna) se fãcea în câteva clipe o coadã
interminabilã, ºi puþini erau cei care reuºeau sã-ºi umple gãleþile.
Unii se strecurau pe furiº pânã la acele tender unde se þinea apa
necesarã locomotivei; dacã mecanicul observa ceva suspect, îi bombarda pe temerari cu înjurãturi ºi cãrbuni incandescenþi. Cu toate
acestea, am reuºit de câteva ori sã sustragem apa caldã din rezervorul
locomotivei; era vâscoasã ºi plinã de ruginã ºi nu am putut sã o folosim
la gãtit, ci numai pentru spãlat.
Sursa cea mai bunã rãmâneau fântânile de pe câmp. Trenul se
oprea deseori la semafoare ºi putea staþiona câteva secunde, dar ºi
câteva ore. Ne scoteam atunci curelele de la pantaloni ºi fãceam cu
ele o funie lungã, dupã care cel mai sprinten din vagon pleca repede
cu funia ºi cu o gãleatã în cãutarea unei fântâni. Cel mai iute din
vagon eram eu, aºa cã am repetat de multe ori aceastã manevrã. O
datã era însã sã pierd convoiul: coborâsem deja gãleata ºi o ridicam
cu greu, când am auzit semnalul de plecare. Dacã abandonam gãleata
cu curele cu tot, adicã acea preþioasã proprietate comunã, aº fi fost
dezonorat pentru totdeauna. Atunci am tras cu putere de funia de
piele, am înºfãcat gãleata vãrsându-i conþinutul ºi am luat-o la goanã,
împiedicându-mã în curele, spre trenul care se pusese deja în miºcare.
O secundã de întârziere ar fi fost la fel de lungã, în situaþia în care
mã aflam, cât o lunã întreagã; aºa cã am alergat într-un suflet pentru
a-mi salva viaþa, sãrind peste douã bariere ºi un gard, cãlcând pe
pietriºul miºcãtor, în timp ce înaintea mea trenul rula din ce în ce mai
repede. Vagonul meu dispãruse, mâini miloase se întindeau spre mine,
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prinzând curelele ºi gãleata, iar altele, încleºtându-mi-se în pãr, de
umãr ºi de haine, m-au tras în ultimul vagon, unde am zãcut aproape
leºinat cam o jumãtate de orã.
Trenul continua sã înainteze spre nord. Traversând o vale din ce
în ce mai îngustã, am trecut Alpii Transilvaniei prin pasul Predeal la
24 septembrie ºi am început, pe un frig cumplit, sã coborâm spre
Braºov printre munþii golaºi, lipsiþi de vegetaþie. Dupã ce am ajuns
în oraº, locomotiva a fost desprinsã de garniturã ºi a început binecunoscutul ceremonial: inºi cu aer suspicios ºi aspru, umblând de colo-colo prin garã ºi prin împrejurimi, certându-se pentru puþinã apã,
furând un braþ de fân de prin cãpiþe, fãcând comerþ cu localnicii; copii
în cãutare de distracþie ºi mici prãzi; femei spãlând sau spãlându-se
în public, trecând de la un vagon la celãlalt ºi colportând ºtiri, întreþinând scandalurile deja existente sau provocând altele. Focurile au
fost aprinse în grabã pentru pregãtirea cinei.
Lângã convoiul nostru staþiona un tren militar sovietic care transporta camioane, tancuri ºi carburant. Era pãzit de douã femei robuste,
de vârstã nedefinitã ºi cu un aer impasibil ºi distant, îmbrãcate în
uniformã de campanie ºi purtând pe umeri puºti prevãzute cu baionetã. Când au vãzut cã aprindem focuri lângã cisterne, s-au indignat
pe bunã dreptate în faþa inconºtienþei noastre ºi ne-au ordonat sã le
stingem strigând Nelzja, nelzja!.
Înjurând, toatã lumea s-a supus, mai puþin un grup de vânãtori
de munte, oameni duri, foºti combatanþi pe frontul de Est, care se
puseserã sã prãjeascã o gâscã. Îºi continuau discuþia pe un ton solemn,
în vreme ce femeile, în spatele lor, nu conteneau sã þipe. La un moment
dat, doi dintre ei, desemnaþi de ceilalþi, s-au ridicat în picioare ºi, cu
mina severã ºi hotãrâtã a celor care sunt pe punctul de a se sacrifica
în numele întregului grup, au început sã le înfrunte pe cele douã femei
cu voce joasã, aproape în ºoaptã. Tratativele au fost surprinzãtor de
scurte: femeile au coborât þevile armelor ºi toþi patru au dispãrut din
privirile noastre, apucând-o pe o cãrãruie ce dãdea în garã. S-au întors
dupã un sfert de orã, femeile mergând înainte, mai tensionate ºi mai
puþin impasibile, iar bãrbaþii în urmã, mândri ºi senini. Gâsca era
aproape gata: cei patru s-au aºezat în jurul focului, aproape de ceilalþi;
au mâncat fãrã sã scoatã o vorbã, dupã care scurtul armistiþiu luã
sfârºit ºi femeile apucarã din nou armele, reluându-ºi poza marþialã.
De la Braºov am luat-o spre Apus, spre graniþa cu Ungaria. Începuse sã plouã ºi situaþia noastrã devenea dramaticã. Ne era din ce
în ce mai greu sã aprindem focul, ºi cãmãºile ude ni se lipeau de piele.
Eram plini de noroi. Acoperiºul vagonului nu fusese bine izolat ºi
ploaia se scurgea în interior, abia câteva locuri mai rãmãseserã uscate.
Din aceastã cauzã, la ora culcãrii se iscau tot felul de altercaþii ºi
certuri fãrã rost. [ ]
Am cãlãtorit prin ploaia care ne fãcea irascibili ºi triºti timp de
trei zile, aproape fãrã popasuri, oprindu-ne doar pentru câteva ore
într-un oraº acoperit de noroi care purta gloriosul nume de Alba-Iulia.
În seara de 26 septembrie, dupã ce am parcurs mai mult de opt sute
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de kilometri pe pãmânt românesc, ne aflam la frontiera cu Ungaria,
lângã Arad, într-un sat numit Curtici.
Sunt sigur cã locuitorii din Curtici îºi mai amintesc încã tristul
nostru convoi. E posibil ca noi sã fi intrat chiar în memoria locului:
staþionarea noastrã la frontiera ungarã trebuie cã mai e pomenitã
uneori prin eresurile depãnate la gura sobei, aºa cum în alte pãrþi se
mai vorbeºte încã de Atila ºi Gingis-Han. Fiindcã aceastã secvenþã a
cãlãtoriei noastre rãmâne, la rândul ei, destul de tulbure. Potrivit
tuturor aparenþelor, autoritãþile militare sau cele feroviare române
voiau sã scape de noi ºi ne descãrcaserã, dar cele maghiare întârziau
sã ne accepte, ºi pentru moment refuzau sã ne ia în primire. Pe scurt,
convoiul nostru rãmase blocat la Curtici timp de ºapte zile. Cum ne
aflam într-o situaþie disperatã, nu e de mirare cã mulþi dintre noi au
început sã devasteze mãrunta localitate de frontierã.
Curticiul era pe atunci o aºezare agricolã destul de prãpãditã, care
nu numãra mai mult de o mie de suflete. Venirea noastrã o pusese
în situaþia de a hrãni 1400 de inºi hãmesiþi; în ºapte zile, am secat
toate fântânile, am prãpãdit toate lemnele de foc, dupã care am dat
iama în cotele de combustibil ale cãilor ferate; cât despre toaletele din
garã, ce sã mai vorbim ; am provocat o înfricoºãtoare creºtere a
preþului la lapte, pâine, porumb, pãsãri de curte; dupã câteva zile,
puterea noastrã de cumpãrare scãzând aproape de zero, am început
sã furãm, mai întâi noaptea, pe urmã în miezul zilei, pe faþã. Gâºtele,
care, dupã câte ne-am dat seama, constituiau principala sursã de
hranã a localnicilor ºi care pânã la venirea noastrã pãºeau pe cãrãrile
noroioase în cârduri ordonate ºi solemne, au dispãrut cu totul, în parte
capturate, în parte pitite prin coteþe.
În fiecare dimineaþã deschideam uºile vagonului cu speranþa deºartã cã trenul o luase din loc pe nesimþite în timpul nopþii, în timp
ce dormeam; de fiecare datã însã, sub ochi ni se desfãºura aceeaºi
priveliºte: cerul acoperit cu nori întunecaþi, casele, noroiul. Trenul
rãmãsese tot nemiºcat ºi neputincios, ca o epavã prinsã de nisipuri.
Dupã ce ne trezeam, ne aplecam sã controlãm roþile, acele roþi care
trebuiau sã ne ducã acasã. Nu nu se miºcaserã nici mãcar un centimetru, pãreau lipite de ºine ºi rugineau încet sub ploaie. Ne era frig ºi
foame. Ne simþeam abandonaþi ºi uitaþi.
Într-a ºasea zi, Cezar, cel mai furios ºi mai dezlãnþuit dintre noi,
ne-a pãrãsit brusc, declarând cã se sãturase de Curtici, de ruºi, de
tren, de tot; cã nu voia sã înnebuneascã ºi nici sã moarã ucis de
curticeni; cã oricine avea un dram de experienþã putea sã se descurce
ºi pe cont propriu. Mai spunea cã el se sãturase de mizerie, era pregãtit
sã îºi asume orice riscuri, numai sã se termine o datã cu acest drum
interminabil, ºi cã avea de gând sã se întoarcã la Roma cu avionul.
Dacã vroiam puteam sã i ne alãturãm. Nici unul dintre noi nu a fãcut-o
însã, ºi Cezar a plecat de unul singur: a luat un tren pânã la Bucureºti
ºi, dupã multe aventuri, s-a îmbarcat într-un avion care pleca spre
Roma ºi astfel a ajuns în sfârºit acasã, deºi mai târziu decât noi. Dar
asta e o altã poveste de haute grâce, pe care mã voi abþine sã o spun
în rusã  sau poate cã o voi face când Cezar o sã-ºi dea consimþãmântul.
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Dacã în România gustasem, cu o delicatã plãcere filologicã, nume
ca Galaþi, Alba-Iulia, Turnu Severin, la intrarea în Ungaria am fost
întâmpinaþi de cuvinte ca Bekescsaba, Hodmezovasarhely ºi
Kiskunfelegyhaza. Câmpia maghiarã zãcea îmbibatã de apã, cerul era
plumburiu ºi mai presus de toate resimþeam lipsa lui Cezar. Plecarea
lui a lãsat în noi un gol dureros: în absenþa sa nimeni nu mai ºtia
despre ce sã vorbeascã, nimeni nu mai reuºea sã-ºi învingã plictiseala
cãlãtoriei interminabile ºi povara celor nouãsprezece zile de convoi.
Ne priveam între noi stãpâniþi de sentimentul unei vagi culpe: de ce
îl lãsaserãm sã plece? În ciuda numelor imposibile pe care încercam
sã le descifrãm intrând în Ungaria, ºtiam cã ajunsesem în sfârºit în
Europa, sub aripa unei civilizaþii pe care o simþeam a noastrã, la
adãpost de surprize alarmante cum fusese aceea a cãmilei care ne
rãsãrise în faþã la intrarea în Moldova.
În româneºte de AFRODITA CIONCHIN

