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Motto:

- „Cine caută adevărul, trebuie să-și asume și
riscul de a-l găsi.”
Isabel Allende
- „Într-o lume absurdă, chiar și inteligența este o
absurditate.”
Johan Wolfgang von Goethe
- „Omul rezistă la multe încercări, dar ceea ce-l
doboară cel mai ușor, este golul din jurul lui.”
Octavian Paler
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Niciodată nu mi-aș fi închipuit că Dumnezeu poate fi
atât de darnic, până când am cunoscut-o pe cea care avea
să-mi dărâme toate principiile pe care le crezusem tabu,
axiome, date apriori, adevărate puncte de plecare în
lungul, sinuosul și dificilul drum al vieții. Niciodată n-aș fi
crezut că un om poate fi fericit de Dumnezeu cu atâtea
daruri, chiar dacă eram convins că acest lucru ar fi privat
pe mulți alții, sute sau chiar mii de oameni.
Au trecut trei ani de la acea tragică vacanță londoneză,
dar amintirile ce aveau să marcheze o adevărată răscruce
în viața mea, dorită poate, așteptată poate, dar în același
timp foarte dureroasă, mă urmăresc și acum. Trebuie să
recunosc chiar, că tresar și acum, când aștern aceste
rânduri pe hârtie, cu gândurile la întâlnirea cu infinitul, cu
necuprinsul, așa cum definesc de atunci, trăirile cu iz de
real împletit cu un ireal sublim, la care accedem, dar, la
care, se pare că nu oricine are șansa să ajungă.
Trei ani de zile m-am târât prin viață fără nici un sens,
am trăit doar pentru și prin ochii ei. Trei ani de zile
imaginea ei mi-a subjugat chemări, porniri, speranțe,
transformând omul din mine, echilibrat, sigur de sine, de
cunoștințele lui, ambițios, într-un om șovăielnic, speriat de
măreția, frumusețea, noblețea și în același timp, de
simplitatea destinului acelei femei aleasă de Dumnezeu.
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Trei ani de zile am muncit pe brânci, zi și noapte, în
speranța nebunească de a mă putea compara măcar cu ea,
dar pe zi ce trecea, îmi dădeam seama că nu sunt decât un
biet învățăcel pe lângă muntele de har și dăruire ce
însemnase ea pentru mine.
Timp de trei ani nu am reușit decât să mă conving că
munca mea de o viață nu-mi va ajunge să escaladez
muntele acesta, decât poate, cel mult până spre poale.
Întâlnirea cu ea a reprezentat pentru mine, o adevărată
revelație. Căci ea era mai mult decât un simplu om, prin
felul altruist de a concepe lumea și prin bunătatea ieșită
din comun de a oferi și a se oferi. Deși semăna cu noi,
părea plămădită din alt aluat.
Am încercat să-mi răspund zecilor de întrebări ce mă
chinuiau, dar mi-am dat seama că răspunsurile la acestea,
generau multe și bulversante alte întrebări. Chiar am
sistematizat întrebările într-un volum pe care l-aș fi
dedicat acestei apariții enigmatice, acestei ființe deosebite,
dar când le-am recitit, când am revăzut concluziile la care
mă obligau oricare dintre pistele alese, m-am speriat. Am
ascuns materialele despre acest subiect, cu gândul să-l
reiau peste ani, dar mă tem că... Oricum, trebuie să
recunosc sincer, că și acum, după ce-au trecut mai bine de
trei ani de la întâlnirea cu divinul, cum îmi place să
definesc acele clipe sublime, mi-e frică să mă apropii de
acest subiect.
Am tras o concluzie, unică, disperată, cu o tentă de
religiozitate: ea nu putea fi om, trebuie să fi avut ceva
divin în destinul ei. Prea era desăvârșită în toate.
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Ce-i mai grav e că și acum, la trei ani de la întâlnirea
cu irealul, mi-e dor de ea și pe zi ce trece, o iubesc și mai
mult. O descopăr în toate cursurile predate și în toate
cărțile scrise. Îmi surâde încurajator, dar parcă puțin
ironic. De multe ori m-am întrebat, ce sens are să-mi
demonstrez că pot ajunge la perfecțiune, când odată cu
trecerea timpului îmi dau seama că, de fapt, acest lucru e
de-a dreptul imposibil? Și totuși, dacă perfecțiunea ar
exista, aceasta ar trebui să aibă obligatoriu chipul ei...
Cât de înălțător și în același timp, cât de copleșitor este
sentimentul întâlnirii cu perfecțiunea! Cât de dureroasă
este apoi căderea în cruda și imperfecta realitate! Cred și
acum că am fost alesul harului divin, să pot vedea lumea
de la înălțimea atotputernicului. Luni de zile am trăit cu
senzația că nu mai înțeleg lumea cu legile ei, cu trăirile și
dorurile ei. Cele zece zile trăite în compania desăvârșirii
au marcat pentru mine începutul unui măreț sfârșit,
sfârșitul unui mit în care crezusem cu atâta pasiune până
atunci: omul! Limitele acestuia fuseseră sparte, ne chemau
alte înălțimi de cucerit... Impactul întâlnirii cu noile
ștachete dărâmau întreg eșafodajul ridicat de generații
întregi, conștienți de truda și migala cu care se construia
treapta următoare. M-am trezit dintr-o dată mic și
neînsemnat, cu toată pregătirea și pretențiile mele.
Dar, pentru că în orice poveste de dragoste trebuie să
existe și un „dar”, mă doare și acum gândul că viața fusese
cu atât mai crudă cu ea, dându-i cu o mână și luându-i cu
amândouă. Dacă tot trebuia să trăiască atât de puțin și să
dăruiască atât de mult, nu pot concepe ca tocmai ei,
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chemarea iubirii să-i fie interzisă. Nu pot înțelege de ce,
femeia care putea acumula atâtea cunoștințe și putea
inventa și inova cu ușurință, tot ceea ce nouă tuturor ni se
părea imposibil, la prima atingere a iubirii să se scuture ca
o floare frumos mirositoare, la prima adiere de vânt...
Aș fi vrut să mă fericesc pentru structura mea
omenească, pentru faptul că puteam face câte puțin din
toate, deplângând în același timp soarta nefericitei care,
trăind doar în mirifica lume a cărților, credea că dragostea
nu este decât un simplu divertisment, doar o schimbare de
decor.
Și azi, deși am înțeles acest lucru, mă mai încearcă
dureroasa întrebare: „cu cât am contribuit la grăbirea
trecerii ei în neființă?” Și astăzi mă urmărește sentimentul
culpabilității, reproșându-mi că fiecare clipă frumoasă
petrecută cu ea, îi grăbise de fapt plecarea la cele sfinte.
Da, dragostea mea, dragostea noastră a ucis-o...
Ce m-a revoltat mai rău a fost, că ea, aleasa divinului,
murea ca un om de rând, iar eu trebuia să asist
neputincios la acest fenomen. Furia mă dezarma pe timp
ce trecea, cerând zilnic vamă. Acum, la trei ani de la
dispariția ei, mă simt deja bătrân, obosit și toate
demersurile mele puse în slujba celor din jur, sunt doar
simple rambursuri ale investițiilor făcute de ea în mine.
De multe ori sentimentul inutilității mă doboară și mi se
pare că nimeni nu mai are nevoie de mine și nici măcar
de munca mea.
Se spune că timpul vindecă rănile, iar una din legile
supraviețuirii omului este uitarea, în schimb, în ceea ce mă
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privește, aceste legi nu mai aveau niciun efect, ba mai
mult, cred că ele au lucrat exact invers. Acum mă plimb în
lumea mea, neînțeles nici chiar de mine. Mi se pare că
lumea mă arată cu degetul ocolindu-mă, și parcă,
evitându-mă. Ochii mei care continuă să privească, fără să
vadă, caută o lume dispărută odată cu ea, o lume în care
visele au dreptul la viață, o lume în care trăirile înguste și
meschine nu au ce căuta.
Și, ori de câte ori mă simt mai gol și mai singur,
gândurile mă poartă spre un mormânt simplu din cimitirul
„Veșnica Pomenire” din sudul Londrei, pe care nu l-am
văzut niciodată, dar unde știu că se odihnește pentru
totdeauna și destinul zbuciumat al celei care a fost „Saari
Na Mai”, sau „Izvorul Cristalin de la Soare Răsare“.
Atunci mi se pune un nod în gât, o lacrimă târzie mă arde
încă în colțul ochilor, o stâncă imensă se prăvălește pe
aripile gândurilor mele, iar prin ceața ce-mi acoperă încet
ochii, descifrez un cuvânt nedorit, dar dureros de adevărat,
mâzgălit neglijent de pensula destinului meu, înmuiată în
sângele ei curat: zădărnicie…
*
*

*

Dimineața acelei zile de vară londoneze își făcea
apariția cu greu prin perdeaua densă de ceață. Soarele
bătea insistent la poarta de est a orașului. London Tower
își arunca umbra lungă peste Tamisa, care tremura în
valuri mărunte. Ceața se ridica încet, amestecându-se cu
aburii ce se vălătuceau deasupra apei, într-o respirație
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unică cu care londonezii se obișnuiseră atât de mult, încât,
dimineața fără veșnica ceață englezească, parcă n-ar fi
avut nici un farmec. Conservatorismul englezesc
împrumuta din tabieturile sale chiar naturii, care, mai în
glumă, mai în serios, îi făcea jocul.
Camerele noastre se aflau la etajul zece al renumitului
Hotel Hilton din Holmes Street No. 5, nu departe de
Trafalgar Square. În acea zi de 9 august 1984, soarele ne-a
trezit mai devreme ca de obicei. Deși ne-am mirat de
această schimbare de program, i-am împărtășit repede
pornirea, deoarece și noi știam în subconștient că „cine
doarme mai puțin, trăiește mai mult”...
M-am dat jos din pat, înciudat și cu ochii cârpiți de
somn. Am dat perdelele la o parte și mi-am frecat îndelung
ochii. Mi-a venit chiar ideea năstrușnică de a arunca cu
perna în soarele care ne bătea vesel cu degetele razelor în
geam, zâmbindu-mi șăgalnic și îmbietor. Am tras adânc
aer în piept cu regretul că este aer condiționat, iar de
dincolo de geam se putea inspira aerul rece și curat al
dimineții. M-am întins, căscând zgomotos și schițând
câteva exerciții de înviorare.
În patul de alături, Cosmin se acoperi cu pătura până
peste cap, mormăind ceva nemulțumit.
‒ Gata, tinere! Scularea!, i-am ordonat pe un ton ferm.
‒ Hmm! Vreau să mai dorm! E prea devreme...,
miorlăi Cosmin.
‒ S-o crezi matale! E trecut de șase, am reluat pe
același ton.
‒ Da, dar la ora două, încă mai studiam calitatea
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whisky-ului scoțian.
‒ Dar cine te-a pus, mă rog ! Dacă nu ai condiție fizică,
te culci cu găinile, nu?
‒ Parcă dumneavoastră arătați mai bine!, mă puse la
punct Cosmin, ridicând puțin pătura și studiindu-mă cu
ochii împăienjeniți.
‒ Oricum, sunt primul în picioare și, atenție, primul la
baie!
‒ Atunci, sigur pot să mai trag un pui de somn!
N-am ascuns nimănui că baia pentru mine presupune
un întreg și complex ritual. În acea dimineață însă, după o
noapte destul de aglomerată în „activități extraprogram”,
m-am trezit cu o neliniște în corp, care nu-mi dădea pace.
Vocea îmi tremura, iar mișcările îmi erau mult mai
nesigure. Îmi reproșam faptul că nu-mi pot controla
emoțiile ce-mi strângeau stomacul, exact ca la examenul
de admitere la facultate.
„Ce Dumnezeu o fi cu mine, că doar nu e prima dată
când pierd nopțile? Și doar n-am băut chiar atât de mult!
La treizeci și nouă de ani mă simt încă tânăr. Sigur efortul
pregătirii lucrărilor pentru sesiune m-a obosit într-atât. Pe
naiba! Mi-ar fi și rușine să recunosc!”
Am intrat în cadă cu gândul la un duș scoțian.
Simțeam cu fiecare clipă că în acea zi avea să se întâmple
ceva deosebit și am început să mă rog la bunul Dumnezeu,
să fie de bine...
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‒ Nu vă simțiți bine, domnule?, mă întrebă stewardesa

îngrijorată.
Am privit-o ca pe o arătare de pe altă planetă. Abia am
putut articula.
‒ Nu, n-am nimic! Ceva trecător...
Dar glasul nu mai era al meu...
Târgoviște, 1987
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