
 Lavanda, sucul ei de zilnic întinerire. Tiparoasa, fclii pentru botez. Salcia, trestia, papura, panglici
aduser i funte.
Apoi. au sosit din pmânt viermii tuturor metalelor i pietrelor, viermele de fier, viermele de plumb, vier
mele de agat, viermele peruzelii i fiecarele din ei cu prinosul lui potrivit, cîte un atom.
In pofida ghiersului lor ofttor, pasrile cântree, care nu aveau ce da, în afar de bun vestire, de urri
i colinde, fuser refuzate, ca nite lutari, ce ar fi trebuit rspltii la urm cu semine. Proiectul unanim
cerea ca noul nscut s fie splendid, îns tinuit.
Intirziaii cerbi i ruinoasele ciure, ajunser tîrziu la staulul cu daruri. Ei aduser pe coarnele lor înalte
fia tergarului albastru întins, care trebuia s fie scutecul cel dintiu al unui prunc, visat omenesc.
i se oprir înelai, în pustietate i Magii, care porniser cu totul într’alt parte din rile lor parfumate,
ctre Nazaret, însoii de apte cîini cu ltrtura lor a lup. Vraciul i piticul încercar s-l lmureasc:
— Ducei-v mai departe, peste mare, în ara lui Irod. Noi nu facem politic ci numai art japonez.
Ne-ain pus de gînd s combinm viaa cald cu viaa îngheat i s dm universuiui acuatic un petior
cu icre de cilic i cu tricou de purpur, btând în verde i struguriu...
Petele rou, nemicat în linia apii, înfieaz munca inspirat a miilor de bijutieri i zugravi netiui, care
au luat parte la furirea fiinii Iui de carne mineral, hrnit cu strluciri i adpat cu luciu. El doarme
îngropat în Soare, curat ca zalele lui, rece i senin. Zmislit fr femee, podoabele lui nu sînt fcute ca
s plac unei prechi, aleas din fuga unei pasiuni de jigr.ii. Giuvaerul lui mistic are o destinaie în
Upotez, în Aparen i în Supraghicire.
Ceasuri i zile întregi, el zace ’n echilibru cu ochii fr pleoape, în acelai punct, spînzurat ca de-o amin
tire netears. Din fptura lui, care nu mai poate s contempleze, de cînd reveria i s’a fcut fptur i l-a
nvluit, pornete ca din toate clopotniele i din toii oamenii, un.fir în necunoscut, piezi, încurcat de
vânt i netezit de bnuial. In rînd cu semenii lui, el triete, dus cu mintea i nesimitor, ca i cum s’ar
afla singur în univers i mulumit de singurtatea lu ; . Sint 12 peti în borcanul de cristal, ca 12 episcop
liturgisitori, învetmîntai în haruri — i niciunul nu cunoate pe cellalt, care-i st alturi, inflexibil, de
cîteva luni. Zmislitorul i-a scutit de gimnastica trivial a sensualittii, de-a se cuta dup adieri i miro
suri i de-a se urca unii peste alii, pstrându-le intact silueta prestigiului profesional.
Numai mia izbutete s le supere suprema imobilitate i distana- In smaraldul galben al privirilor ei, sl-
hatrii borcanului de cristal se oglindesc, ca nite adaose crepusculare. Brci ancorate la marginea vasului
cu lumini, ei se desfac i trec încet la fund, scufundai în rigiditate, în vreme ce norul pestri i cenuiu
cu coama umflat, fîlfîe vioiu împrejurul linitii de argint. Ticloasa nu ar face din atîtea tezaure, îndesate
într’un trup sfânt i geometric, decît o îmbuctur. Ea socotete c, vrjit, fiina de vpaie va iei ca un
oarece rou din borcan i va veni s fie mîncat,prin dragoste i devotament Ideia o îmbat i-o face seductoare.
Cu botul trandafiriu, cu tîmpla, cu grumajii, cu alele i cu coada întreag, pisica mîngîie vasul dejurîmpre-
jur, se strecoar dulce. Ndjduind c poate fermeca auzul, ea îi drege un glas linguitor i mic, ca pen
tru privighetori. EI nu va întîrzia s ias i s vie : vocea care-1 chiam este prea insinuant ca s-i reziste.
Petele trebue s fie un puiu de papagal iar borcanul o colivie, din acelea de care pisica a mai jefuit.
Mia se ridic pîn la marginea vasului de cristal i privete înluntru. îi duce laba alb înainte ca s
prind. Ca o cucoan catolic, înmnuat, mia i-a udat mina în aghiazm. O scutur i fuge.
In naivitatea ei tiinific, crede c i-a ars o lab în acid sulfuric i c unghiile îi vor cdea de suferin
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