
i totu, iat: spune-mi dac expresul care înainte a brzdat fereastra nu e o ceac cu cafea, sau o
frunz cu nuanri negre sau un buton de manet. îmi rspunzi : fenomenul distanei i eu tiu
bine c dela o sut de metrii nu mai eti acela ca lâng mine în compartiment, aici. i invers
proporionalul apropierei fa de distan e deplin demonstrat în srutul stelelor sau în dansul co
metelor pe parchetul cerului. S te deprtezi de mine* cu trei milioane de metrii i îmi vei fi mai
aproape. Trei milioane de metrii, câi ani ! Timpul pentru noi e o succesiune ieri, azi, mâine, o în
iruire în spaiu. Cât de lesne e rezolvat problema:

Timp =5 spaiu -f- x
dar eu vreau s cunosc necunoscuta x.

Ii spun: te cunosc numai de cinci ore, dar te cunosc 400.000 de metrii (trenul nostru face 80 km.
pe or) m cunosc ca un bol alimentar, ca o hart pe care imi plimb degetul oh! amestecarea,
contopirea cu obiectul cunoaterei, sfrîmarea sub roile trenului, deseindere fr ascensor ÎNUN
TRU, o clip de cunoatere numai, cinci minute pauz pentru odihna operatorului i a orhestrei.
Trenul trecea acum prin câmpii ungare cu linii ca porumbei unindu-se; era un amestec de dimi
nea i noapte, casele se descriau ca arpegii de tenor, tovarii din compartiment îi întindeau
braele.
Hiras Kreach sri brusc în picioare. O nervozitate puternic îl stpânia. Faa de o coloare mat, în
spasm, ca o undi. Apuc cu un gest automat, repede, mânerul semnalului de alarm. Trase. Un ipt.
Trenul oprit scurt, la u îmbulzeala cltorilor, controlorul cu gravitatea profesional îi tcu loc.
Hiras Kreach plti amenda în moned american. Toi îi priviau mirai, mâinile subiri, cu pumnul
nod de frânghie puternic. Apoi; „Nimic nu mai cade, facei jocurile! Scoborîrm în plin câmp,
pmântul umed ne srut lung cuimbriri insistente tlpile. Frigul unui sfârit de iarn, se aez
brar pe braul ters înc, mrgele lunecând pe oglinda umerilor. Hiras Kreach (purta: smoching
cu o pelerin de bal, cravat alb, plria de fetru) privia dunga trenului, disolvându-se pastil de
sublimat în peisagiu.
Valiza mic o purtam în braul stâng, cu cellalt m sprijiniam de silueta robust a Iui Hiras. Lu
mina insuficient ne ascundea umbrele, ne amesteca material cu încetul.
Hiras Kreach m interesa straniu fr s m domine, excitându-m numai. Renunasem pentru el
la inta cltoriei mele: la Budapesta m atepta poetul Stephan Roii. Nu m supusesem dorinei
lui, ci unui impuls pornit din mine.
Frigul se plimba acum cret prin mdulare. Regretam culcuul cald din compartiment. Oasele se
micau încet ca figuri de ah. Trecurm prin faa unui canton cu ferestrele închise înc, o vac se
mir de prezena noastr mustrându-ne. Gardul era inevitabil aplecat, de aici drumul se deprteaz
de calea ferat dou concepii diferite. înc vreo câiva pai i gara se întrevede ca în reclamele
de ocolat.

 Peronul firete gol, în restaurantul cl, III poci lua un pahar cu ceai dar pâinea e de eri i pendulul
bate o or imaginar.
— Am tras semnalul de alarm, îmi explic Kreach, pentru justificarea, o iluzie de fapt, a unei voini
în dizolvare. Incontiena mainei purtându-m în pântec, spre o int pe care împrejurrile mi-au
impus’o m exaspera. Ce s fac ? Ce s fac ? S-i reii gestul atunci când creerul cere subit schim
bare e i asta o servitute. Nesupunerea e de fapt supunere. Cui? inversarea principiilor nu duce
la. nici un rezultat. 2 -j- 2 — 5 e acela lucru cu 2 + 2 = 4. Teorema lui Pitagora, principiul lui
Arhimede sau insensibilizarea cameei prin cocain pot fi util, înlocuite prin o negaie. Ce e moartea
iubirea, Dumnezeu pratie pentru drumul concentric al ideiei, am vzut culmea munilor rupându-se
din osemintele cerului, marea îi drota prul cu cletele unor raci uriai, deasupra vântul purta po
lenul fiorilor pentru voluptatea împreunrii. Dar ar trebui s pricepi: cltoria în afar, se reduce
la o cltorie în noi. Miezul lucrurilor ne rmâne strin i ne vedem pretutindeni pe noi înine —
aceea imagine la infinit repetat.
Ceaiul era amar. Odaia friguroas, în fund patroana pe o tejghea dormita, câiva unguri, schimbau
cuvinte cu un zgomot de zaruri lovindu-se.
— Satul acesta, urm H ras Kreach, se numete X... M duceam la Viena pentru o întâlnire cu un
prieten, profesor de fiziologie la Universitatea din Latesburg. Dar (fenomenul nu e din cele mai
neobinuite) inutul acesta nu mi-e strin. Am oprit expresul, gsind în intelectualism cheia unei
manifestri de voin al crui punct de plecare struia în subcontient.
întâmplarea e înc oroaspât!
 i ctre patroan: Fisetri Kerem!
Am ieit pe peron. Ziua se âra veted printre vagoanele de marf, ca fete vrâstnice ateptând
srutul unui mire imaginar. Hiras, îmi strânse nervos braul. Observam acum, c ochii îi erau drep
tunghiulari punctai vânt pe dinuntru; trsturile feei în unghiuri ascuite, pe frunte o tietur
vizibil pentru concentrarea ateniei. Banca umed în amintirea unei nopi jilave i norii întindeau
gâtul privindu-ne distrat, ca juctori, suspectându ne totu.
— E un an de atunci. Eram printre invitaii d rei A. T., fiica milionarului T. cunoscut din scandalul
bncii „Valahia“, Nu mai îmi amintesc pricina srbtoarei dar, invitaii se strigau, împrindu-i sen
sibilitatea cu tacâmuri dealungul meselor lungi, cu candelabre romane printre pereii construii echi
librat cu tablouri dela cea mai recent expoziie constructivist. Epuizasem jocurile de societate. In
mijlocul odii în couri mari, urma acum împrirea darurilor închipuind întâmplare. Fiecruia lucru
rile groteti se atribuiau cu zâmbete de subînelegere.
Intru’un cerc, poetul Ronda cu o voce de camelot apostrofa:
— Unde mergem, sfâritul se apropie ca în vântoare câinele ducând în sângerri potârnichea.
Primejdia Orientului e o glum senil fcut de un mareal cu alifii dup baie. Cum ne-ar putea


