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TIC-TAC
(Continuare)

Un Sentiment de singurtate m coplei.
Atunci sosia, ca o închegare de tonuri sumbre p

ind prin deslânarea realitilor, cu priviri de buf
ni Sfinit, Matia, cotoiul plpând ca o pasre i-mi
începea, pe genunchi, torsul orelor negre.

Matia, ultimul martor al vremilor, cluza de ca
tifea, cheie subtil a trecutului de nocturne.

Prezena lui întrerupea primejdioasa plcere a ri
sipirii eului. '

Ca cioburile unui urcior vrjit, simirea se real-
ctuia în jurul contiinei unice, dup vechea lege
arhitectonic a insului pe care ni-1 cunoatem. Matia
era fctorul de minuni în ciuda oaspeilor stranii
din perete. M deosebi a* prin simpla lui privire, de
toate cele înconjurtoare, de el însui, de clipele în
cataract.

Lsasem, odat, reflexele unei dup amiezi întregi
sa treac pe dinaintea fotoliului gâzduitor. :

O defilare cenuie, fr muzic, aducea la urma tro
feele amurgului, cele câteva culori, puinul metal
fluid ce precede carele de palisandru ale nopii.
Matia îmi dormia pe genunchi. M cufundam.

Cine sunt i ce fac aici? m întrebai în acea sala
în care fiece obiect prea c duce un secret mut i
diferit de al celuilalt. Vrui s m rup de toate acele
enigme, s m înal printre spectatorii hermetici,
dar spaima de neizbând precipit criza. Cine sunt
eu? întrebarea coborî ca într’un pu. Ciutura nu mai
sprgea suprafaa-oglind, s se umple de ea ca
înainte. Cine sunt eu, eu Darie, eu... i m crispai
cu desnadejde de silabele numelui deert i care nu
mai corespundea nici unei realiti intime. Vrui s
strig, dar îmi fu teama de sgomot, team de a coi-
stata c glasul putea s nu fie al nimnui din clina
în care nu mai avea nici un sens. s fie al meu. Cu

tturile rtcir în van în odaia cotropit de noapte,
iar gândul, prin fiina devastat, scotoci febril i fr
folos. Un neastâmpr m cuprindea zdrnicind orce
investigaie. De bun seam sunt prea singur, îmi
zisei, — i cuvântul „sunt” sun a pustiu
nimeni nu m mai conine pentru ca nimeni nu
m mai iubete i de aceea, momentan, nu m reg
sesc. (Fântâna se adâncete, întrebarea cade fr sgo
mot, fr sfârit, cade) Darie, — ai existat chiar eri!
apostrofez pe acest dublu iluzoriu. Încordate, minile
sgâlâie gratiile, ochii se sgâiesc, auzul nu percepe de
cât haosul cosmic dintr’o scoic. De amintiri, smulse
cu furie uitrii, m ag, îmi lipesc faa de ele ca or
beii, i-mi spun, toate acestea mi s’au întâmplat mie,
în toate eu am fost eroul, eu, eu, eu! Ajutor! Gândul
mamii rsri atunci în contiina istovit. Fa singur,
dac ar veni, m'ar ajuta, s m recunosc. Vis necu-
minte, oprete chipul de dincolo de aevea. S m ri
dic s fug din aceast ruin lsând-o deschis musa
firilor întâmpltori ai nopii. Un bocnit, pe duumea,

 la picioarele mele. Fra Matia, adormitul, care-mi c
zuse greu, depe genunchi. Deschii, ochii lui; era ea
pn i nemicat, cu ceafa rigid, cu labele sub botul
picurând, cu privirile de gelatina. Matia! ateptai
cuttura care avea darul s m lege de existen
ca de o fapt mârav a sufletului. Luai în brae pe
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demonul acestei pustieti, semnul viu din cartea tre
cutului. II simii sloi sub degetele-mi sgârcite
de refuzul de a pricepe. De-acum nimeni care s-mi
mai rspund chemrii, nici un tinuitor care s îm
part cu mine sarcina suspinului apsând în. aceasta
casa, nici o sbatere, nici un ritm dealungul trecerii
semnat cu relicve, nici un. jude, nici un gâde, nici
un tovar. Cine s-mi ain calea în spre nimicire
când intele din capul lui înelept s'au stins? Se în
tâmplase o cdere dincolo de mine, dedesubt, în tai
niele unde bântuie liliecii orbi i unde chemrile
huie, rtcind, ca într'o salin. Voina se crase la
început, cu scrâniri de târncop, ca un alpinist, i
acum blestema în neguri ca un rege Lear. Prsirea
fremt ca o genun. Ma repezii, prin întuneric, spre
ua închis, m împiedecai de obiecte, trsei colul
unui covor peste mine, s atept, desmetic, zorile.
Un lein. Cu dimineaa de leie, îmi recptai cum
ptul. Odaia cea mare arta ca dup o lupt.

Am fost jucria nervilor mei sdruncinai, a-
cum am s-mi fac datoria. Infâurai pe Matia într'un
al scump i urcai hotrît, schingiuindu-mi groaza,
scara podului. Pe gura deschis aruncai trupul lui
slab, în praful de sus. Trsei capacul podului. S/a
sfârit. Oraul dormia înc. îmi amintii de cele în
tâmplate aseara, de strania pierdere a eului meu, îmi
amintii de lipsa de coheziune dintre toate amintirile i
contiina de mine însumi. Când oare s se fi petrecut, a-
ceast sciziune între faptele mele i sufletul meu adev
rat, c s’a pierdut el sub creterea lor, ca o tulpin între
blrii? Dorul de sigurana i de certitudine m îm
pinse la aceast investigaie, pe care, ca s o între
prind cu ordine, o fcui în scris, amintindu-mi încet
i însemnând cu rbdare pe hârtie. Fram calm i a-
proape fericit. .In munca aceasta care inu ceasuri
dup ceasuri, nu simii nici foame nici sete nici obo
seal. Ziua trecu, noaptea sosi iar, grea, ca un patra
fir. Când isprvii de înegrit colile gsite în bibliotec,
întunericul m strângea din toate prile. Adun fi
lele în buzunar. Apoi, încet, scosei din cupa lor de
bronz toate lmpile demodate i deertai coninutul
în toate odile, pe coridor i pe scar. Dintr’un bi
don împrtiai pe covoare apele lucide ale benzinii,
veninul fin al morii, prin veacuri, organice. i u-
leiul din candelele stinse ale iconostasului, îl revrsai.
Apoi, minuios, fr grab, începând cu rafturile
de cri, încpere cu încpere, ddui foc. Cobor trep
tele, însufleind pe urma pailor, duhuri. La ieire
am încuiat ua. Strbtui nesuprat curtea de cr
bune i pornii, fr. int, printre dou rânduri de
cldiri cu ferestrele în somn. Suspinm uurat. De-un
vânt umed vâjîiau stelele.

Inima împingea timpul înainte.
Apoi se chinuir semnele roii ale focului i pul

pana cerului strluci ca rubinul. Fluiere i goarne rs-
bir pân la mine. 0 emoie cutreier visul cartierului.
Focul se întei i prinse deplin, ca o orchestr în a-
vân't. Si privind struina lui mistuitoare, înfipt
în oasele trecutului pân la cer i fr gre, m isbi
ca un pumn în piept, contiina liberat a isprvii:

eu Darie, eu am fcut asta.


