
 A D E V A R C O NIC
- BASM MECANIC -

 Cltoriam, dei descoperisem : se poate fugi i de sine însui. Purificat de luciditate vesela, ascultam vreme
 sunând în zinc, spaiu curgând troiene de trâe, expres plescind ; pif-paf-pâf-pâr-târ, pif-paf-pâf... pduri curgeau
ca gârlele, cureni violeni aprindeau surprize nopii...
Cer strluce i, intrm în gar. Pe spinarea dâmbului, trei., ca trei bolovani.
— Eti curios s tii i senzul celor trei. Destinde-te pe geam, mai ales c ’n vis trupul e gum sau orice, duppreferin.
— A! Trei mineri, cu pipe.de turb ’n bot! Zi-le : Buna vreme! Au s-i rspund.
“ Priviam iretul i gândiam, de s’ar oeli apele ce fabrici de prese hidraulice, ce plaje cu nisip i fete goale...
Pe unde-i tcere ar vâjâi turbine electrice, ar miuna norod, s’ar auzi glasul fierului,, mânuit de om cum’l
vrea... Avem îns o descoperire mai mare...

 — Amicii mei, dei nu pricep nimic din visul vostru, nu greesc... ai descoperit o min de aur?
 — Nu! Pmântul s’a stârpit. A fost cu omul ca doica; îl alapt pân’l înarc. Scurm rnunchii iadului: nimic.

 Strdania i minunea îl mai afl. Creerul îneleptului strluce i smulge ungherelor... Nou ne-au spus camarazi
belgieni, cine rupe floarea de ferig în noaptea de Sâinziene înnoat în avuii...
 — Feriga e doar, amicii mei, piant criptogam! ; . f

 — De aceia ne am hotrât. Truda de dobitoc e pentru motor; oamenii ca psrile s triasc. Tufele de
 ferig sunt în crâng. De trei nopi pândim. înc dou ceasuri i, vine Scaraoschi, le prinde în clei de mduv
de bivoli. Pe urm, vinde flori pentru suflete.
—, Ar trebui s fim trei; ne mai trebue un tovar.
— Eu sunt nebun, voi deasemeni — Nu cred înc în nebunia noastr; dar m va umple ca o boal de ochi.
— Ai jurat sub carpn i ai suflat asupra vântului s orbeasc erpria de draci ?..
— Nu — dar se poate. Spuneai îns c trebuie s fi trei... eu, eu, amicii mei, mai am un chiria în mine: un
prin papal.
— Nu-i nimic, crap de groaz.

Nou porni peste privelite. Iaz de ghia se înal trup de pete, peste cu glas de clopot; gaie frunzresc
durerile atmosferelor, opresc una, o repet în cor; apele cânt fals..’. Dar iat, o flotil aerian de draci
acrobai fac loopinguri, catâri speriai s’au înlat clrind pe crupa vântului, mânzi râd si gonesc, gonesc , copi
tele cânt pe sârme de telegraf, sunete se împart automat ca afie, vântul s’a aprins Violet ; subtil, suspin
 orchestra stâlpilor de telegraf în desfurarea oselelor..

 — Prieteni, v spun drept, muzica e incomplet cât lipsete o primadon...
 — Taci. Nu spune vorbe de ruine... Cdem i ne prefacem în mtrgun...
In ascensiune, desferecm poarta vmilor vzduhului. Plutim în cercuri, late de sute kilometri — ca vârstele
copacului. Cercul târfelor tocite, fr vibrare ; cercul muerilor svârcolite ’n delicii; cercul fetelor btrâne cu sentimen-

 ' ' talitate bicat la tlpi — în sfârit cerc celest su
prapus peste întunecime ca lumina.’ Turle se gonesc
i-i frâng crucile, popi poart planete cu cruci în
dreapta i flanele, ca pieile de zebr. Un viraj :
suntem iar pe pmânt.
— Am trecut, frailor, cu bine întâia ispit. S po
posim, s ne sftuim. Cel mai btrân dintre mineri
se propuse avantgard, s ne evite surprizele
neplcute. Eram gata s’admit. Din principiu nu
contrazic. Al doilea miner îi simi bravura jignit
de curajul confratelui.

 — Nu ! La mine pisica nu mnânc oet i buza
calului n’o cos cu sula. Toi trei sau nimeni.

 — Prieteni, unul din voi doi are dreptate: — eu.
V’a sftui. —
— Nu e nevoe! Pornim iar.

Cercuri se îndeas mereu concentric. Au culori de
ciocolat, cafea, lapte i produse industriale. O li
nite suav ne îmbie la melancolie, poate. E marea
ispit care te umfl i te prbu. Iezerele som
nului se tulbur ca la vânat de pete cu dinamita.
Descrcri de fore electrice scântee albstrit i
iat, am ajuns — în sbor spiralat, aproape de
piscul conului. Coloane în mar se îndreapt îm
potriva noastr, infanteria draci'or ne înconjur :—
o nou ascensiune i pipim cu cretetul capului
vidul...
Vârful se deschide ca un rât de porc. Am înfrânt
ispitele... O cataract nedefinit ne înghite...

— Noapte de Sâmziene, amicii mei, e
 noapte. Cerbul i-a lepdat, poate, coar
nele, voi suntei mineri, prinul papa'
struise, interior în bti de ornic.Portret .(parmorii, 1909) BKÂNCUI
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