
pin ipurces din adâncimi sufleteti suie pe trep
tele (doliului, se desfur vremelnic i curat
peste [simire, ca un crin peste umbra pmân
tului, ]i alunec din nou în osânda pe care îm
pletirea (monoton a acompaniamentului o în-
venicete.

Prin simirea lui Darie aceast melodie cu
 influena ei denaturat i funest circul bi
ruitoare (i implacabil ca somnul. Cea dintâi
desprire, (cea dintâi pierdere, regretul nestins
l (primei greeli, contiina pcatului ireparabil
 mustrarea [de a fi pricinuit cuiva un chin ne
meritat, /toate acestea îl copleiau, cu grelele
picturi (de amujrgire sonor din Trumerei. De
primarea [în care scptâ dup aceasta era - cu
vânt (destul s-i atrag toate neajunsurile când

 nu (constituia, în ea însi, o nefericire întreag.
/

 Un jvis nou spori mai târziu, ca portretul unui
defunct hi (albumul familiar, repertoriul nocturn
ahjui Darie. Rtjciâ de data aceasta, cu pai de
pâsl, (pe covoarele ruginii ale unui imens pa
lat jcu vitraliuri vinete. Lumina care ptrundea
în uriaele încperi se descompunea funerar ca
îintr’un [crepuscul ide risipitoare toamn, peste
grupuri (de doamne vârstnice i cernite cari în
jurul dreselor optiau, nemicat. O tcere de

 feear st.pâniâ din prag în prag pe unde trecea
Darie [înttr’o misterioas cutare, între impe
 rativ (i inexorabil cutare de care nu-i ddea
seama, ipe care nu o preciza. Printre grupurile

 mereu [absorbite în oapte sterile, se strecur
neobservat, cci nimeni nu lu aminte la cel
caretncerc uneori s deslueasc taina-i herrne-
tic, Jdi'n cuvintele plutind fr îneles precum
fr (mireasm sunt florile covoarelor de lân.

 O (mân de gliia îi sdrobiâ brusc vertebrele
i se treziâ palid în mijlocul somnului. îndat,
 un igan auralr, cu lungi plete de smoal, îi
vesti''sfâritul vigului. Alteori un stol de domni
ori în frac, înali cât lstunii, tropiau in dungi
întunecate scrile sufletului asemeni bemolilor
 dintre (clape. Darie încerc s alunge aceste
viziuni. 'Senzaia dulce c e var i întuneric
;il mo'leia. Prin fereastra deschis vioara din
restaurant plânjge dup un lutar spânzurat anul
trecut. Tropote de cai. Un beiv trgnat i

 cântecul (lui, care îl urmeaz la câiva pai pe
trotuar. (. i

 — D-le iRosenthal, amator de rou, cu pantofi
deflac, pe pajite, la ora asta? O tromp de auto

 mobil : (la o parte, Ia o parte. Rochii roze. Au
relia (i copilul care nu mai doarme de focul bi
juteriilor (de jStrass. Maestrul Fascoli seduce o
elev. O frunz traverseaz oglinda moart..:
i 'somnul i abate tiul de pâsl.

III. Tresriri

 Mult vreme tovarele de joc, fetele nu l-au
interesat într’un fel deosebit. Pentru micul Darie
'au conineau misterul care l-a obsedat mai târ
ziu. Tot ele îns îi sugerar primele bnuieli.
Odat (fu lsat singur în cas cu dou copile ale
vecinului. Cea mare împlinise cincisprezece ani.
Darie (vroia s asculte basme sau s se joace de-a
 caii. Fetele îns, îl ineau în brae. El suport
toate sruturile mulumit c ii lsau cel puin

 ioc s respire. oapte. Se pregtiâ ceva. O mân
alunec pe trupul biatului i dibuie febril fra
 geda tulpin ja brbiei lui viitoare. S’ar fi putut,
dup chipul lor, ghici c se gsiau pentru prima

 oar în faa secretului, dezamgite. i aceast
dezamgire (se transform, vzând cu ochii, în
idesgust. Realitatea banal nu corespundea plz
muirilor indescifrabile ale închipuirii lor ovi
toare. Cea mai marc îi despri grabnic de
getele precaute cari se încletaser, ca pe o
opârl, pe nevinovia credul a lui Darie. Apoi

 un (strop trivial de saliv manifest ostilitatea
etern (a fecioarei pentru semnul, neisprvit, al
 robiei lor milenare. Fugir. Dupce plânse, Da
rie cuget asupra celor întâmplate: trebuie s
fie ceva neasemntor între mine i ele. Intru
descoperirea acelui ceva porni tânra lui ima
ginaie i forele lui crude de explorator dezo
rientat.

IV. P romei ea

 Drum de surprinderi i mici peripeii obscene
cu o prieten de-abiâ mai grea ca o ppu.

 Drlim infinit i sterp cci struina lor obosi
Tar s afle nimic. Cei doui cltori se tolnir
clini nou (în mueelul alb cu mijntea galben. Dar
o presimire de taine delicioase îl urmri pe
Darie [pân în singurtate. Odat se desbrc în
netire ji-i (rsfa1 pielea pe covorul îmbibat ele
soare. [Iscodi, cu o mân stângace, uvia ne
linitii. O senzaie nelmurit i nou trezi eurit-
mia, îi disciplin metronomic mângâierile. Bu
curie viclean, fr desnodmânt. care îi coborî
în suflet o vin mai mult, sau poate cea dintâi.

 Darie o descoperise singur. Fu isprava cea mai
însemnat (a vieii lui, i corespunztoare, pe
scara istoriei omenirii , cu gsirea focului.
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