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Lucian BAGIU

II. ANIZOCRONIE1

Îmi cer mii de scuze, dar trebuie sã preiau oficiile maestrului de
ceremonie. Eu sunt Naratorul Omniscient Anonim. Puteþi sã îmi spuneþi, pe
scurt ºi colocvial, Noa. Din timpul intern al istoriei romanului au trecut, sã
zicem, zece ani. Multe s-au întâmplat în aceastã vreme. Da, Tristan ºi Isolda
s-au cãsãtorit. ªi da, Paul ºi Virginia se iubesc în continuare, deºi în ultimii
ani anumite disensiuni mocnind latent s-au accentuat ºi, în cele din urmã, au
rãbufnit imprevizibil. Cam aºa cum se întâmplã în viaþa fiecãrui cuplu, dupã
primii ºapte ani de cãsnicie. Cu toate cã protagoniºtii istoriei noastre au
convingerea fermã cã atât povestea lor de dragoste, cât ºi conflictul imediat
ulterior sunt un unicat fermecãtor ºi deconcertant. Nici aici nu fac excepþie
comparativ cu imaginarul cuplului standard. 

Dar sã luãm evenimentele pe rând, recurgând la o concentrare accentuatã
a timpului intern al istoriei. Adicã vom acorda un numãr foarte limitat de
pagini unui interval deosebit de amplu consumat în viaþa personajelor,
perfect contrar secþiunii anterioare, unde, unei durate aproape insignifiante,
de doar câteva zile, i-au fost rezervate zeci de pagini. Gerard Genette, un om
cu foarte mult timp liber, dar ºi cu un spirit analitic fascinant, ar desemna
acest procedeu  ca o anizocronie banalã, cunoscutã popular sub numele de
„sumar”. Lãsându-l deoparte pe Gerard Genette, pe care îl vom mai reîntâlni,
sã ne focalizãm atenþia asupra lui Tristan ºi a Isoldei2. Vã amintiþi, desigur,
cã ne-am despãrþit de ei pe când se îndreptau cãtre o petrecere unde plãnuiau
sã punã capãt relaþiei de cuplu, relaþie care nici nu exista, mã rog, e mai
complicat. Eu fiind Noa, aºa, cam ca un fel de deus absconditus al
naraþiunilor, dar un deus foarte locvace, vã pot asigura cã la petrecere nu au
ajuns – de fapt Iza nu avea nici o intenþie în acest sens – iar în ceea ce
priveºte despãrþirea, vorba lui Nichita, nici pomenealã. De fapt, susþine
Tristan, atunci, pe întuneric, în maºinã, pierduþi undeva în univers, au comis
o eroare fatalã: s-au îndrãgostit lulea unul de altul. Iza nu susþine nimic, dar,
în repetate monologuri interioare, îºi spune cã fatalitatea nu are nimic de a
face cu un plan foarte bine stabilit de ea însãºi, dar cã eroarea trebuie sã fi
existat pe undeva de vreme ce, zece ani mai târziu, s-a dovedit cã ceva nu a
ieºit conform previziunilor3 

Tristan a fost complet sedus de cãtre Iza, iar Iza s-a lãsat sedusã de
Tristan. Sau se prea poate sã fi fost invers, dar parcã ce mai conteazã.
Rezultatul nu pãru însã deloc surprinzãtor sau imprevizibil pentru „bunel”.
Satisfãcut, acesta se felicitã pentru ingeniozitatea ºi flerul de care dãduse
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dovadã. ªi cu acestea bunelul a ieºit, discret, din prim-planul evenimentelor.
Scena a fost acaparatã ºi monopolizatã de cãtre tineri. Totul s-a conformat
unei admirabile poveºti de iubire. Tristan a învãþat, finalmente, limbajul
florilor, dar a plãtit un preþ scump: costurile aferente au ameninþat serios cu
destabilizarea bugetului propriu. Nu ºi-a luat carnetul de ºofer nici pânã azi.
În schimb, a descoperit uimitoare veleitãþi de bucãtar, astfel încât sarcinile
au fost echitabil împãrþite în familie. Cãci, da, inevitabilul s-a produs: dupã
nenumãrate ºi ameþitoarea slalomuri printre folosirea – ºi mai ales
nefolosirea – mijloacelor de contracepþie, testele de sarcinã ºi-au dovedit pe
deplin eficienþa, odatã cu apariþia celei de a doua linii roºii. În acel moment
Tristan ºi Isolda se aflau de douã sãptãmâni la Vama Veche ºi, dupã ce a doua
liniuþã roºie îºi fãcu simþitã prezenþa în lume, privirã cu deosebit interes
înspre graniþa bulgarã, ce li se pãrea mai atrãgãtoare ca oricând. Dupã câteva
zile în care stãrile celor doi pendulaserã aleatoriu între agonie ºi extaz, între
fãgãduinþã ºi tãgadã, se trezirã din reverii într-o dupã-amiazã, într-o barcã,
foarte departe de mal – care, de fapt, nici nu se mai zãrea – împinºi cãtre larg
de un curent suspect, pe care însã îl catalogarã ulterior de comun acord ca
providenþial. În urmãtoarele ore avurã o singurã preocupare, aceea de a face
tot posibilul de a salva „copilul”. Când furã pescuiþi de paza de coastã – care
îi avusese tot timpul sub supraveghere, se îndreptau inconºtient cãtre graniþa
maritimã bulgarã – nu mai trebuirã sã rosteascã prea multe cuvinte. Totul era
deja hotãrât implicit.

Spre amuzamentul nedisimulat al colegilor – ºi invidia nemãrturisitã a
colegelor – avu loc o nuntã intempestivã care, ca orice lucru neplanificat din
timp, a ieºit perfect. La fel ºi copilul, care se dovedi a fi o fetiþã ºi pe care,
spre stupoarea socrilor bunici, nu o denumirã nici Isolda, nici Virginia, ci
Sânziana, pe considerentul cã nimeni nu e atât de tâmpit sã îºi boteze bãiatul
Pepelea4.  Tristan a ocupat vrând nevrând postul de asistent dar, intuind cã i
se pregãteºte titularizarea pe disciplina Profesorului pensionar, a profitat de
cel mai just articol al legislaþiei cu privire la îngrijirea nou-nãscuþilor, care
nu fãcea discriminãri sexuale ºi stipula dreptul de a beneficia de concediu de
paternitate. Singurul comentariu al proaspãtului tãtic, pe care însã nu a
îndrãznit sã îl expunã în ºedinþa de Catedrã, a fost cã sistemul ar putea
beneficia de o îmbunãtãþire, în sensul lãrgirii termenului la mai mult de doi
ani, ºi vreme de câteva zile a fost chiar tentat sã candideze ca independent
pentru un loc în Parlament, pentru a iniþia un astfel de amendament. Curând
constatã însã cã un concediu de paternitate nu e echivalentul unei vacanþe ºi
cã atribuþiile de dãdacã presupun o imprevizibilã cantitate de timp pierdut în
mod misterios, aºa cã perspectivele unei cariere politice furã abandonate
definitiv5. 

În urmãtorii doi ani, Tristan se specializã în douã activitãþi fundamentale
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ºi definitorii oricãrui tânãr tãtic universitar: redactarea tezei de doctorat ºi
schimbatul scutecelor. Cu o strângere de inimã, Tristan îºi spunea adeseori,
imobil în faþa computerului, cã, dintre cele douã operaþiuni intelectuale,
schimbatul scutecelor era de departe mai simplã, mai plãcutã ºi mai bogatã
în satisfacþii personale. Întotdeauna când aerisea dupã încheierea acestei
îndeletniciri trãia o stare apropiatã de beatitudine, dar niciodatã dupã ce
încheia culegerea unei pagini doctorale nu pãrea sã fie nici mãcar aproape
de catharsis. Pânã la urmã combinaþia se dovedi eficientã: Sânziana crescu
beneficiind de o grijã cu totul ireproºabilã – ba chiar exageratã: în
momentele foarte dese de blocaj mental, tãticul îºi afla imediata scuzã în
schimbarea unor scutece fictiv udate de cãtre bebe – iar teza de doctorat,
spre stupoarea sincerã a autorului ei, beneficie de magna cum laude din
partea comisiei. Acum, riscurile subzistã oriunde. Ca urmare a acestui
succes, tãticul asistent fu chemat telefonic de cãtre rector, introdus în ºedinþã
de senat ºi felicitat la scenã deschisã: era cel mai tânãr posesor al
calificativului. Asta nu ar fi fost chiar aºa o calamitate, dar rezultatul se
dovedi cu totul imprevizibil: profitând de o menþiune mârºavã a statutului
personalului didactic, ce spune cã vechimea în câmpul muncii nu este
afectatã de perioada concediului de paternitate, ºeful de Catedrã îi comunicã
lui Tristan, în prima zi a revenirii la serviciu, cã îndeplineºte toate criteriile
academice ºi administrative pentru a deveni lector ºi implicit titular de
disciplinã. Cum s-ar zice, de ceea ce îi fu fricã, nu scãpã6.

În urmãtorii ani Tristan fãcu cele mai elucubrante demersuri pentru a i se
încredinþa ºi alte discipline, ceva mai atrãgãtoare, dar eºua întotdeauna prin
a fi nevoit sã accepte – din fericire, niciodatã definitiv – acele cursuri exotice
pe care niciunul dintre colegi nu se arãta deosebit de grãbit în a ºi le însuºi,
beneficiind astfel ºi de recunoºtinþa lor deplinã: lingvisticã generalã,
indoeuropenisticã, dialectologie, istoria limbii române, istoria limbii române
literare, filologie romanicã. Când ajunsese sã se discute necesitatea
reintroducerii cursului de paleografie chirilicã, Tristan îºi privi sumbru
colegii ºi rosti peremptoriu: „De acord doar dacã mi se încredinþeazã ºi un
curs de literaturã. Orice, doar literaturã sã fie. Altfel voi lua în considerare
opþiunea ca Sânziana sã beneficieze de un frãþior, iar eu, de un nou concediu
de paternitate.”. Situaþia ameninþa sã devinã disperatã, aºa cã lui Tristan i se
fãcu hatârul, astfel încât în prezent are în statul de funcþii un curs opþional
care abordeazã segmente ale literaturii române mai puþin familiare
studenþilor, cum ar fi capodopera Învãþãturile lui Neagoe Basarab cãtre fiul
sãu Teodosie, redactatã în limba slavonã, cu caractere chirilice, precum ºi
alte titluri care incitã un interes moderat deopotrivã încã tânãrului lector, cât
ºi mereu tinerelor studente. ªi cu asta am atins o problemã sensibilã.
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Ce a fãcut Isolda în toatã aceastã perioadã? A dat dovadã de o
perseverenþã impecabilã ºi implacabilã în a-ºi asigura deplina configurare a
planurilor existenþiale. Adicã, odatã ce ºi l-a arogat atât de hotãrât pe Tristan,
principala ei preocupare a fost acela de a nu-l mai lãsa sã-i scape dintr-o
pânzã domesticã þesutã cu o migalã demnã de admirat. Tristan descoperi
încet, dar sigur, cã draga lui Iza are o trãsãturã – greu definibilã prin
conceptul de calitate – crucialã în relaþia lor de cuplu: posesivitatea. Uneori,
îndeosebi în timpul acelor nenumãrate ore petrecute cu schimbatul
scutecelor, lui Tristan îi trecea prin minte gândul insidios cã incidentul de la
Vama Veche fusese de asemeni premeditat, evident, nu de cãtre el. Cert este
cã Iza, printre preocupãrile ei profesionale, anume decorarea interioarelor cu
cele mai fanteziste accesorii, îºi fãcea mereu timp „sã se intereseze”, într-un
mod foarte natural, de programul soþului ei mult iubit. Telefonul mobil
devenise un indispensabil mijloc de comunicare pentru cele mai
deconcertante probleme pe care Iza considera necesar ºi oportun a i le
comunica soþului cu o asiduitate sufocantã. De fiecare datã când aparatul
emitea un anumit cod sonor, îndeosebi în timpul cursurilor ºi al seminariilor,
Tristan lansa cele mai fanteziste speculaþii cu privire la ce anume urma a-i
spune draga lui de Iza. Dar arareori ghicea. Virginia avea o imaginaþie
debordantã. A nu-i rãspunde nu era o opþiune viabilã. Înrãutãþea doar
considerabil suspiciunile. 

Apoi Iza nu îl încurajã pe Tristan sã îºi ia carnetul de ºofer. Îl ducea ºi îl
aducea ea, întotdeauna, cu maºina la ºi de la Universitate, spre amuzamentul
îndeosebi al colegului burlac7, dar spre încântarea colegei feministe. Pe de
altã parte Iza însã nu împãrtãºea nici o înclinaþie aparte înspre curentul
acaparant de emancipare a sexului frumos, care dãdea semne certe de
reinstaurare a matriarhatului într-o perspectivã apropiatã a civilizaþiei
umane. Ba dimpotrivã, Iza considera orice purtãtoare de fustã un virtual
atentat la fericirea ei personalã, ºi cum majoritatea studentelor aveau
neinspiratul obicei de a apela tocmai la respectivul articol vestimentar, viaþa
lui Tristan se transformã încet, dar sigur, într-o cursã plinã de obstacole în
care principala sa grijã era aceea de a eluda suspiciunile fictive ale soþiei. Pe
de altã parte trebuie sã recunoaºtem cã eroul nostru dãdea o luptã inegalã.
Studentelor nu le trebui multã vreme sã înþeleagã starea de fapt ºi nu e greu
de ghicit cã aflarã imediat o ºansã nesperatã de a anima conþinutul unor
discipline altfel greu de înghiþit. Îl asaltarã pe sãrmanul tânãr lector cu cele
mai tentante propuneri de activitãþi extracuriculare, între care cercul de
lecturã din fiecare vineri seara, desfãºurat, la iniþiativa Izei – de ce oare? – la
domiciliul lor, acel vechi conac boieresc moºtenit de la bunelul Virginiei, era
de departe cel mai plin de neprevãzute câmp de bãtãlie din istoria culturii
umanitãþii. Atenþia pe care studentele o acordau Sânzianei ºi Iza studentelor
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îl plasa pe Tristan într-un indefinit ºi foarte tensionat punct nodal din care
ieºea, mai întotdeauna, complet epuizat. Ceea ce nu înseamnã cã vineri
noaptea dormea cel mai bine. Ba dimpotrivã. Era, invariabil, acea noapte a
sãptãmânii în care Iza gãsea de cuviinþã sã îl þinã cât mai îndelung treaz ºi
activ, astfel încât sâmbãtã dimineaþa Tristan dormea atât de profund încât,
chiar dacã ar fi fost sunat pentru a i se propune cursul de literaturã comparatã
sau cel de naratologie – culmea deliciilor pentru un literat – telefonul nu ar
fi aflat pe nimeni în putinþa de a rãspunde.

Momentul de crizã la care m-am referit la începutul acestui sumar a fost
declanºat, inerent, de cãtre o studentã mult prea interesatã de cercul de
lecturã – ar fi spus Tristan, cu picioare mult prea lungi ºi mult prea tânãrã –
gândea Iza. Cert este cã posesivitatea ºi gelozia cronicã a Izei, pânã atunci
aflate în imposibilitatea de a-ºi afla un punct referenþial exterior asupra
cãruia sã îºi îndrepte întreg arsenalul, acum se fixarã cu o încrâncenare ºi o
tenacitate absolutã înspre prezumtiva rivalã. Deznãdãjduit, Tristan propuse
încetarea ºedinþelor cercului de lecturã, ceea ce doar înrãutãþi lucrurile. Iza
considera cã trebuia sã o menþinã pe intrusã sub supraveghere strictã, pentru
a urmãri „evoluþia stãrii de fapt”. Încordarea atinse paroxismul când Iza
începu sã devinã conºtientã de faptul cã Eva – da, nume predestinat – era
deosebit de cultivatã, o armã infailibilã pentru a suscita interesul unui
universitar, iar Tristan se lãmuri cã, într-adevãr, fata avea picioare foarte
lungi. Ajuns în acest punct, adicã în prezentul în care protagoniºtii au:
Tristan treizeci ºi patru de ani, Iza douã zeci ºi nouã, Sânziana ºase, iar Eva
douãzeci, voi întrerupe anizocronia, dar nu înainte ca eu, Noa, sã vã spun
ceea ce s-a întâmplat în lume în aceºti zece ani parcurºi în câteva pagini.

Brad Pitt ºi Angelina Jolie au intenþionat sã divorþeze, dar principala
problemã s-a ivit odatã cu împãrþirea echitabilã a copiilor cuplului. De
dragul acestora, cei doi trãiesc încã formal împreunã. Copiii sunt fericiþi.
Trupele americane nu s-au retras din Irak. Acum sunt denumite trupe O.N.U.
de menþinere a pãcii ºi bombardeazã strategic cuiburile de insurgenþi
teroriºti. Victimele colaterale din rândul civililor s-au diminuat la un numãr
acceptabil. Osama bin Laden a lansat un nou mesaj audio cãtre necredincioºi,
care l-au transformat în personaj – nu cel negativ! – într-o piesã de mare
succes pe Broadway. Urmãtorul papã nu a fost, spre dezamãgirea multora,
dar ºi satisfacþia ipocritã a ºi mai multora, nici african, nici sud-american.
Oricum Sfântul Paul al II-lea nu are ºanse de a pierde prea curând statutul de
number one. Pentru el nu s-au scris piese pentru Broadway, ci s-a resuscitat,
cu un succes imprevizibil, specia miracolelor medievale în aer liber. Premiul
Nobel pentru Literaturã  a fost decernat urmãtorilor scriitori: J. V. Jensen, H.
Laxness, J. R. Jiménez, N. Sachs, P. W.  White, Johnson ºi Martison, Jaroslav
Seifert, Naguib Mahfouz, Dario Fo, Gao Xingjian. Naþionala insulelor
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Tuvalu –  populaþia zece mii de locuitori, suprafaþa douãzeci ºi patru
kilometri pãtraþi, capitala metropola Funafuti – condusã de inspiratul
Kamuta Laatasi al II-lea, a fost pe punctul de a se califica la turneul final al
campionatului mondial de fotbal. Au pierdut la baraj, dupã executarea a
patru runde de lovituri de la unsprezece metri, doar când portarul tuvalian a
început sã alerge brusc înspre vestiare. Ulterior a declarat cã tocmai se
hotãrâse sã o cearã în cãsãtorie pe Hiiaka, aleasa inimii sale de pe insula
vecinã. Kamuta Laatasi al II-lea a devenit zeu protector al arhipelagului, iar
Hiiaka cea mai celebrã fecioarã de pe mapamond.

Iar eu, Noa, care am fost martor, sub forma unei pale de vânt omnisciente
ºi anonime, la cãsãtoria celor doi, depun mãrturie cã alegerea portarului
tuvalian a fost pe deplin justificatã. Hiiaka era plinã de minunãþii, ºi nu
vorbim de pielea precum abanosul, dinþii ca mãrgãritarele, buzele un ananas
prelins, sânii - douã nuci de cocos, picioarele ca doi palmieri în nisipul
strãlucitor al plajei ºi privirea sfielnicã pierdutã departe, dincolo de orizont.
Anume, Hiiaka nu era nici posesivã ºi nici geloasã. E drept cã pe întregul
recif nu mai locuia nimeni altcineva8.

Note:
1 Fragment din Salatã orientalã cu universitari închipuiþi, roman în lucru. (cap. I:

Ingredientele, publicat în „ProSaeculum”, revistã de culturã, literaturã ºi artã, Anul
V, nr. 7-8 (29-30), septembrie-octombrie 2006, pp. 76-81 ºi consemnat de Felix
Nicolau în Mãºti bârfe ºi tristeþi universitare - recenzie la Javier Marias, Romanului
Oxfordului - „Luceafãrul”, februarie 2007).

2 Aici simpaticul domn Genette m-ar combate hotãrât: secþiunea de faþã fiind o
povestire cu narator omniscient, perspectiva impusã este aceea „non focalizatã”. ªi
gândiþi-vã cã susþinea aceste lucruri încã din 1972! Vã daþi seama câte amendamente
naratologice au fost aduse în urmãtorii treizeci ºi cinci de ani? Cert, cercetãtorii
literari sunt cea mai încâlcitã specie a oamenilor de ºtiinþã. Cum, nu ºtiaþi cã specia
existã? Nici nu vã închipuiþi ce eroare comiteþi. Ei se considerã mai importanþi decât
romancierii. Haideþi sã facem un exerciþiu: nu-i aºa cã aþi auzit cu toþii despre Gerard
Genette? ªi nu-i aºa cã fãrã operele acestuia amãrâtul ãla de David Lodge nu ºi-ar fi
putut scrie nici un roman al campusului universitar? Cum, ce ziceþi? Cã aþi citit toate
romanele lui Lodge. Pãi atunci mi-e teamã cã nu mai e nimic de spus. Revenim la
Tristan ºi Isolda.

3 Eu vã voi spune cã soarta lor era hotãrâtã înainte ca ei sã fi ºtiut cã existã. ªi
pentru asta vã voi ruga sã urmãriþi cum se comportã cu propriile personaje Mircea
Cãrtãrescu.

4 Încurcate ºi imprevizibile sunt cãile botezului. Aceasta este o prolepsã, predicþie
anticipativã a unui eveniment care se va petrece ulterior în timpul intern al istoriei
romanului. A se vedea capitolul care urmeazã.
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5 Existã o vreme pentru fiecare. Celui care nu cautã i se va da. Încurcate ºi
imprevizibile sunt cãile politicii. A se vedea capitolul care urmeazã.

6 Mai mult chiar. Ca un suprem semn de apreciere a performanþei sale academice,
analizând competenþele pe care trebuie sã le deþinã posesorul unui magna cum laude,
consiliul facultãþii hotãrî, în ºedinþã solemnã, sã îi fie încredinþatã înalta
responsabilitate universitarã a instruirii tuturor colegilor de Catedrã în domeniul
umanist al protecþiei muncii. Administratorul facultãþii fu în mod deosebit plãcut
impresionat când semnã documentul.

7 Este momentul sã lãmuresc, totuºi, problema. Sunt cãsãtorit.
8 În timpul primei sale incursiuni transoceanice, James Cook a plecat, în 1768,

spre Tahiti, comandând nava Endeavour, ca lider al unei expediþii ºtiinþifice care
urmãrea observarea unei eclipse solare pe Venus. De asemenea avea ordine secrete
de a cãuta un continent sudic pe care geografii demult îl bãnuiau cã þine globul
terestru în echilibru. Cãlãtoria spre Tahiti a fost un succes. Cea spre continentul sudic
(„Terres Australes” sau þinuturile sudice) nu. În octombrie 1769 James Cook a fost
primul european care a vizitat Noua Zeelandã. Pe 22 august 1770 Cook a pretins
pentru Marea Britanie coasta esticã a Noii Olande, aºa cum Australia era cunoscutã
de cãtre olandezi la acea vreme. El a pretins acea parte a Noii Olande pe care
olandezii nu o cartografiaserã. Numele Australia nu a fost folosit pânã în anii 1800.
Pe 27 octombrie 1770 James Cook a acostat în Insulele Tuvalu ºi l-a cunoscut pe
regele tuvalian Toomu Malaefonu Sione. Cum temerarul explorator britanic tocmai
împlinea patruzeci ºi doi de ani sãrbãtorirea prieteniei dintre cele douã naþiuni a fost
încununatã de un meci de fotbal organizat ad-hoc în capitala Funafuti. Spre
deconcertarea sideratã a echipajului britanic, tuvalienii au câºtigat partida, e drept,
printr-un gol suspect de ofsaid, dar, dând dovadã de fairplay ºi diplomaþie, echipa
britanicã nu a contestat rezultatul. Acest eveniment a rãmas neconsemnat în jurnalul
de bord – se înþelege cã englezii nu se puteau întoarce acasã spre a raporta
suveranului cã observaserã eclipsa pe Venus, dar fuseserã înfrânþi la fotbal de
tuvalieni. Pãstrat însã în memoria colectivã a naþiunii tuvaliene ºi considerat o
legendã contrafãcutã de fenomenul globalizãrii, meciul istoric explicã douã aspecte
altfel neelucidate: performanþele din prezent ale echipei naþionale a Insulelor Tuvalu
la Campionatul Mondial, precum ºi identitatea regelui întâlnit de James Cook pe
când comanda Endeavour.  

Douã sute treizeci ºi ºase de ani mai târziu clubul oraºului natal al lui James
Cook, Middlesborough, a rãzbunat acest insucces stânjenitor al cãpitanului, reuºind
a se califica miraculos în finala cupei UEFA, învingând în prelungiri o echipã din
estul Europei. În finalã au pierdut însã regretabil, dar la fel de miraculos, cu scorul
relativ concludent de 4-0. Unul dintre tuºierii care au arbitrat partida era de origine
tuvalianã. Dând dovadã de acelaºi fairplay, englezii nu au contestat nici de aceastã
datã rezultatul.


