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ÎNSEMNARE A CÃLÃTORIEI MELE:
SALATÃ DRACULA

(fragment)(fragment)(fragment)(fragment)(fragment)

Lucian BâgiuLucian BâgiuLucian BâgiuLucian BâgiuLucian Bâgiu

3 mai. Bistriþa. Pãrãsit Londra la 8, 35 dimineaþa, 1 mai.
Sosit târziu la Viena dupã-amiaza. Nu ar fi trebuit sã aterizãm
aici deloc, dar un cetãþean britanic stabilit în Belfast nãscut în
Kashmir de confesiune sikh a ameninþat cã saboteazã aeronava
franco-germanã Airbus dacã pakistanezii nu încep imediat
dialogul cu indienii pentru a-ºi retrage reciproc trupele de pe
versanþii unor munþi înzãpeziþi ai lanþului Himalaya. Scotland
Yardul a fost prins nepregãtit pentru acest tip de negocieri iar
dupã ce MI5 a lãmurit apartenenþa confesionalã a turbanului
terorist problema s-a complicat întrucât în Himalaya era viscol
ºi cei doi generali pãreau a se fi rãtãcit într-o depresiune incertã,
necartografiatã de supuºii majestãþii sale. Pânã la urmã totul
s-a terminat cu bine: s-a dovedit cã teroristul era un jurnalist
de la Daily Telegraph iar acoliþii sãi aparþineau redacþiilor The
Mirror ºi The Sun într-un efort comun de a testa vigilenþa
serviciilor britanice de securitate. Cei doi generali imprudenþi
au fost salvaþi de la îngheþ împreunã cu trupele aferente de
cãtre o echipã de cercetare a armatei tadjike. Pentru a supravieþui
declaraserã armistiþiu ºi se refugiaserã în aceeaºi peºterã
declaratã ad hoc teritoriu neutru. În peºterã se descoperise ºi
un portret al lui Osama bin Laden ceea ce a alertat trupele
americane de menþinere a pãcii din sudul Afganistanului
surprinse într-o incursiune neoficialã în nordul Pakistanului.
Se pare cã peºtera aparþinea totuºi Republicii Populare Chineze.
Brad Pitt a declarat cã peisajul este potrivit pentru un remake al
filmului ªapte ani în Tibet. Angelina Jolie nu a declarat nimic.
Nici Dalai Lama.

Budapesta pare un oraº minunat, din ceea ce am putut sã
observ pe hubloul avionului, dar nu l-am vizitat îndeaproape,
urma sã plecãm mai departe, se anunþa ceaþã iminentã la
Klausenburg ºi trebuia sã decolãm în timp util. M-a încercat
senzaþia cã pãrãseam Occidentul spre a intra în Orient;
Occidentul cel mai autentic, cu splendidele poduri peste
Dunãre, care aici are cea mai nobilã lãrgime ºi adâncime, ºi
care purcedea cãtre tradiþiile dominaþiei turceºti. Un vecin de
pe scaunul alãturat a obiectat prompt: Buda fusese paºalâc
otoman, Transilvania niciodatã. Am pãrãsit Budapesta puþin
confuz ºi am aterizat în Klausenburg ºi mai confuz, dupã
cãderea serii, învãluiþi într-un nor dens de ceaþã orientalã care
semãna destul de mult cu smogul londonez, înconjuraþi de
zgomotul suspect de acut al elicelor turate la maxim ºi de
zgâlþâitul  percutant al caroseriei unei aeronave de fabricaþie
incertã, situaþie care nu amintea deloc de atmosfera British
Airways.

M-am oprit aici ca sã petrec noaptea la Hotel Royal, unde
m-am întâlnit cu straniul grup de universitari ardeleni. La masã,
sau mai degrabã la cinã, ni s-a servit pui fript cu boia de ardei
roºu, foarte bun, dar mi-a dat o sete! (Mem. sã cer reþeta pentru
Mina!). Am întrebat-o pe Mo ºi aceasta mi-a spus cã felul se
numeºte „paprika hendl” ºi cã este o mâncare pe care am sã o

gãsesc pretutindeni în secuime. De mare folos mi-a fost
compania lui Mo; era deja familiarizatã cu cele mai diverse
aspecte ale culturii transilvane, inclusiv ortografierea maghiarã
ºi transliterarea în alfabetul chirilic a cuvintelor englezeºti din
meniu, cunoºtinþe filologice fãrã de care e drept cã m-aº fi
descurcat onorabil.

La Londra, dispunând de oarecare timp liber, vizitasem Brit-
ish Museum, de care se leagã amintiri plãcute ale tinereþii mele
îndepãrtate, ºi fãcusem cercetãri referitoare la Transilvania,
printre cãrþile ºi hãrþile Bibliotecii; ºtiam deja cã þinutul este de
vreo zece ani parte a axei Washington-Londra-Bucureºti, dar
eram convins cã un mãnunchi de cunoºtinþe mai temeinice,
premergãtoare, despre acele tãrâmuri ar fi putut prinde bine în
relaþiile cu un universitar localnic. Am gãsit cã þinutul cãtre
care mã îndreptam se afla chiar la hotarul dintre Transilvania,
Moldova ºi Bucovina, în inima munþilor Carpaþi, una dintre cele
mai sãlbatice ºi mai puþin cunoscute pãrþi ale Uniunii Europene,
dacã nu punem la socotealã teritoriul asiatic al acesteia,
aparþinând nou venitei Turcia ºi învecinat cu Siria, Irakul, Iranul,
Azerbaidjanul ºi alte culturi care fac parte în mod tradiþional
din patrimoniul cultural european. Dar nici o hartã, nici o carte
ºi nici sistemul google de localizare prin satelit nu m-au putut
lumina asupra locului exact unde se înalþã castelul, deoarece
nu existã hãrþi turistice ale acestei regiuni comparabile cu
serviciul nostru cartografic, o lacunã a întregului brand fabu-
lous spirit al concetãþenilor noºtri români. Trãgând alene din
pipã, poetul m-a asigurat cã este o strategie bine gânditã a
forurilor guvernamentale ale statului pentru a atrage potenþialii
turiºti europeni, americani sau japonezi cãtre un tãrâm
necunoscut, învãluit în mister, aºteptând a-i fi descifrate
enigmele fabuloase, legendare, mitice. Întrucât poetul este
declarat monarhist nu sunt sigur dacã ar trebui sã iau serios în
considerare opinia sa. În general nu sunt sigur pe tot ceea ce
se întâmplã în aceastã expediþie ceea ce îmi creeazã un curios
sentiment de hipersensibilitate ºi suspiciune. Totuºi, am vãzut,
încã de la British Museum, cã Bistriþa, oraºul de unde urma sã
plecãm cu maºini de teren în þinuturi muntoase, dupã spusele
lui Tristan, era un fost târg medieval destul de cunoscut. Voi
nota aici impresiile mele, ca sã-mi pot împrospãta memoria
când îi voi povesti Minei cãlãtoriile mele.

Populaþia Transilvaniei este alcãtuitã din patru naþionalitãþi
distincte: saºii care odinioarã locuiau preponderent în sud,
dar care acum locuiesc preponderent în Germania; valahii, care
sunt descendenþii dacilor ºi ai unui împãrat roman de o
magnificã viziune a integrãrii europene, care în mod echidistant
ºi pertinent a construit, în acest sens, un pod peste Dunãre
pentru a-ºi apropia Transilvania ºi un zid de apãrare în Britania
pentru a þine la distanþã strãmoºii scoþienilor ºi ai irlandezilor;
maghiarii, care am reþinut de la Mo cã au o ortografie distinctã,
iar de la poet cã nu mai au nici un rege distinct, dar au autonomie



48 SAECULUM  1/2008SAECULUM  1/2008SAECULUM  1/2008SAECULUM  1/2008SAECULUM  1/2008PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

culturalã în Þinutul Secuiesc; în rãsãrit secuii, grupaþi compact
în numãr de câteva mii ºi militând incisiv pentru autonomie
teritorialã (Mem. Sper sã nu fie inspiraþi în acest sens ºi galezii,
avem destulã bãtaie de cap cu ceilalþi celþi). Voi descinde printre
aceºtia din urmã, care susþin cã se trag din Attila ºi din huni.
Asta poate fi aºa, mã asigurã poetul, cãci în secolul al
unsprezecelea ungurii au gãsit în Transilvania o masã
impresionantã de valahi ºi slavi, printre care poate erau pripãºiþi
ºi câteva mii de huni. Am citit cã toate superstiþiile din lume
s-au adunat în potcoava Carpaþilor, ca ºi cum aici ar fi fost
centrul tuturor vârtejurilor imaginaþiei. Dacã aºa stau lucrurile
ºederea mea aici poate fi interesantã (Mem. În Transilvania
existã o a cincea naþiune, de origine neelucidatã, superstiþioasã
peste poate, misterioasã ºi secretoasã, care, în virtutea
descendenþei nomade, a stabilit o adevãratã diaspora pe întreg
cuprinsul Uniunii Europene, luând în derâdere vechile edicte
medievale englezeºti occidentale de expulzare cãtre orientul
tolerant. Nimeni la masã nu s-a arãtat dornic sã dezvolte
subiectul rezervat acestei stranii naþiuni, doar poetul a remarcat
cã au un sistem monarhic anarhic, întrucât beneficiazã conco-
mitent de un rege ºi un împãrat, cu atribuþii socio-politice per-
fect suprapuse, dar având camarile regale distincte).

N-am dormit bine, cu toate cã patul era îndeajuns de
confortabil, cãci am avut tot felul de vise stranii. Un câine a
urlat toatã noaptea sub fereastra mea, ceea ce a avut poate o
legãturã cu insomnia (burlacul m-a asigurat, a doua zi dimineaþa,
cã în timp mã voi obiºnui cu ambientul sonor ºi cã oricum
situaþia ar fi fost mult mai precarã în capitalã unde, în pofida
eforturilor electorale permanente de eradicare a patrupezilor
vagabonzi se pare cã specia caninã se specializase temeinic în
douã activitãþi fundamentale de sabotare a planurilor edilitaro-
politicianiste: perpetuarea prolificã a genelor proprii ºi
propagarea intens-polifonicã a concertelor nocturne). Ori poate
de vinã a fost paprikaºul, cãci zadarnic am bãut varianta
autohtonizatã a unei bãuturi carbogazoase comercializate sub
numele de sokata, îmi era mereu sete (Mem. Sokata determinã
flatulaþii inopinate; trebuie recomandatã scoþienilor). Cãtre
dimineaþa am adormit ºi m-au trezit lovituri repetate în uºã,
încât cred cã mã scufundasem într-un somn adânc. Era Tristan
întrebând agitat dacã nu am vãzut-o pe Isolda. Iritat din cauza
lipsei de somn i-am rãspuns cã din fericire nu sunt rege celtic
ºi nu mã numesc Marc. Tristan afirmã cã îi era teamã cã îi voi
rãspunde astfel ºi plecã mai departe. Fãrã nici un dubiu, am
început ziua cu stângul.

La micul dejun am avut iar paprikaº ºi un fel de porridge
din mãlai, pe care universitarii îl numeau „mãmãligã”, apoi vinete
umplute cu tocãturã, o mâncare excelentã, cu numele de
„împãnate”. (Mem. de cerut de asemenea reþeta lor). Am mâncat
în grabã, pentru cã planul era sã plecãm cât mai repede pentru
a evita aglomeraþia sufocantã din centrul Klausenburgului. Mai
precis acesta a rãmas doar planul teoretic, întrucât dupã ce am
tras o goanã ºi am ajuns în grabã la 7,30 la statuia regelui
maghiar Mathias (român neaoº, se grãbi sã mã asigure poetul)
am stat în intersecþie mai bine de o orã, claxonând intens,
aºteptând ca o coloanã de cãruþe cu coviltir aparþinând
ezotericei ºi unicei minoritãþi europene încã nomade sã fie
degajatã de cãtre forurile competente. Se pare cã protestau
perfect legal împotriva dezinteresului autoritãþilor în ceea ce
priveºte construirea unor drumuri paralele ºoselelor naþionale,
destinate strict atelajelor, dupã cum prevãd normele
comunitare. Interesant cã erau însoþiþi de un bulibaºã cu o

limuzinã superbã – similarã celei achiziþionate recent de coroana
britanicã – care stãtea cãþãrat pe capotã ºi agita entuziast o
sabie ºi o cruce enormã, în uralele mulþimii aparþinând unor
etnii diverse. Mi se pare cã pe mãsurã ce mergi mai spre rãsãrit
cu atât mai acut este conflictul dintre autohtonism ºi
europeism, între cultura localã ºi civilizaþia occidentalã, între
un mod de viaþã patriarhal ºi standardele urbane. Cum o fi fiind
circulaþia în Bhutan? Poetul se grãbeºte sã mã asigure cã
desigur impecabilã. Se pare cã Bhutan este un regat.

De-a lungul întregii zile ni s-a perindat prin faþã o þarã ce ni
s-a pãrut plinã de frumuseþi de tot felul. Vedeam câteodatã
orãºele sau castele cocoþate pe culmile unor coline cu
povârniºuri, întocmai ca în vechile ceasloave; altãdatã goneam
de-a lungul unor râuri ºi torente care, dupã largile parapete de
piatrã ce le strãjuiau, pãreau sã ameninþe cu mari inundaþii.
Este nevoie de apã multã, care sã curgã vijelios, ca sã se producã
revãrsãri peste margini. În fiecare aºezare, mari grupuri de
oameni, în tot soiul de straie, adesea gurã-cascã. Unii semãnau
întocmai cu þãranii de la noi, sau cu aceia pe care i-am vãzut în
Franþa sau Germania, cu tricouri, blugi, pantofi sport, semn cã
disputa privind imposibilitatea integrãrii europene a lumii rurale
este o falsã retoricã a europarlamentarilor conservatori. Însã
alþii arãtau foarte pitoresc. Femeile erau frumuºele, oricât de
aproape sau de departe te-ai fi aflat când te uitai la ele. Unele
mai în vârstã aveau mâneci albe, de toate felurile, ºi purtau
cingãtoare late, cu bete, care fluturau ca cingãtoarele balerinelor,
însã, desigur, cu fuste dedesubt. Þiganii erau cei mai ciudaþi
dintre toþi ºi mai sãlbatici, cu pãlãriile lor mari de cow-boy
carpatici, cu pantalonii largi, cu talie joasã, parcã mereu murdari,
cu cãmãºile colorate sclipitor ºi cu cingãtoarele enorme ºi grele
de piele, late de o palmã ºi þintuite unele pare-se cu aur, altele
cu alamã. Purtau cizme înalte cu pantalonii bãgaþi în ele, sau
pantofi cu vârful lung ºi ascuþit, neapãrat împodobit cu un
metal strãlucitor, peste care pantalonii atârnau neîngrijit în
praful drumului. Erau foarte pitoreºti, dar nu îþi inspirau
încredere. Pe scenã, i-ai fi luat numaidecât drept o ceatã de
tâlhari orientali de demult. Sunt totuºi, dupã câte mi s-au spus,
infractori mãrunþi ºi luaþi tare bat degrabã în retragere, dacã nu
cumva se urmãreºte arestarea sau evacuarea lor, caz în care
pirandele par a egala în performanþele vocale o întreagã
stagiune a Scalei din Milano. Acest ultim amãnunt mi-a fost
oferit de universitarul burlac, probabil un meloman înrãit.

Datoritã unor mult prea dese opriri spontane ºi abateri
neregulate de la traseu, se întunecase bine când am ajuns la
Bistriþa, un vechi oraº medieval, foarte interesant. Situat practic
chiar la fosta frontierã – prin Pasul Bârgãului, odinioarã numit
Borgo, ajungi direct în Bucovina – oraºul a avut într-adevãr –
ca majoritatea burgurilor transilvane – o existenþã zbuciumatã,
ale cãrei urme încã mai pot fi ghicite. Cu mai bine de cincizeci
de ani în urmã demolãri uriaºe au desfigurat oraºul, provocând
reprobabile pierderi ireparabile arhitecturii originale. Poetul
propuse – desigur – hotelul „La Coroana de Aur”, care, spre
marea mea bucurie, era o clãdire autenticã, veche, cãci, fireºte,
voiam sã vãd ºi sã cunosc ceea ce caracteriza arhitectural în
mod pozitiv þara. În mod evident eram aºteptaþi, deoarece când
am ajuns ne-a întâmpinat o femeie vârstnicã, voioasã la chip,
îmbrãcatã în costumul naþional tradiþional – bluzã albã cu fotã
dublã, în faþã ºi în spate, din material colorat, ceva cam prea
ajustat pe corp. S-a închinat ºi ne-a întrebat „Dumneavoastrã
sunteþi universitarii cu oaspeþii din Anglia?” „Da, noi suntem”
a spus Mo, care începuse sã înveþe limba românã ºi care mã
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asigurã cã hangiþa vorbeºte cu accent unguresc. Femeia a surâs
ºi i-a ºoptit ceva unui bãtrân în cãmaºã albã care intrase în
odaie. El ieºi ºi se reîntoarse deîndatã cu o scrisoare:

„Fraþilor – bun venit în Carpaþi! Vã aºtept cu nerãbdare.
Trageþi un somn bun în noaptea asta. Mâine, la trei dupã-amiazã,
vã sfãtuiesc sã porniþi pe drumul Bucovinei; rugãciunile mele
vã vor petrece în gând; odãile castelului vor fi pregãtite dupã
vecernie. La trecãtoarea Bârgãului vã va aºtepta maºina mea,
veritabilã piesã de colecþie, ca sã vã aducã încoace. Trag nãdejde
cã întreaga expediþie de la Londra sau de la universitate pânã
aici s-a terminat cu bine ºi cã vã va face plãcere ºederea în prea
frumosul meu castel. Numele Prea Sfintei Maria fie binecuvântat.
Confratele vostru, Tiresias.”

4 mai. Am aflat cã ºi proprietarul hotelului primise o
scrisoare de la fostul ºef al Catedrei, cu rugãmintea plinã de
cucernicie de a ne asigura cea mai reconfortantã gãzduire,
însã când i-am solicitat informaþii mai amãnunþite, mi s-a pãrut
întrucâtva reþinut ºi a pretins cã nu înþelege engleza mea.
Aceasta nu putea fi adevãrat, fiindcã pânã atunci înþelesese
perfect, cel puþin judecând dupã întrebarea plinã de solicitudine
prin care se scuza pentru deranjul pe care mi l-ar fi pricinuit
prin acordarea unui autograf pe unul dintre romanele
îndepãrtatei mele tinereþi. El ºi soþia lui, bãtrâna care ne
deschisese, schimbarã priviri înspãimântate. Când l-am întrebat
dacã-l cunoaºte pe fostul ºef al Catedrei ºi dacã ar putea sã îmi
povesteascã ceva despre castelul acestuia, amândoi fãcurã
semnul crucii ºi, spunându-mi cã nu ºtiu absolut nimic, refuzarã
pur ºi simplu sã mai scoatã o vorbã, în englezã, românã sau
maghiarã. Ora plecãrii era atât de aproape încât n-am mai avut
vreme sã mai întreb pe nimeni; dar totul mi se pãru foarte
misterios ºi desigur deloc încurajator.

Chiar în clipa în care mã pregãteam sã plec, bãtrâna intrã în
camera mea ºi mã întrebã scuturatã de fiori, cu un familiar
accent de Birmingham, folosind apelativul distincþiei nobiliare
recent acordate de Maiestatea Sa Regele William:

– Trebuie sã vã duceþi? Oh, dragã Sir, trebuie sã vã duceþi?
Era într-o asemenea stare de agitaþie, încât pãrea cã uitase

ºi câtã englezã ºtiuse ºi o amesteca cu vorbe din limbi
indoeuropene ºi fino-ugrice pe care nu le cunoºteam. De abia
puteam sã îi urmãresc întrebãrile. Când i-am spus cã trebuia sã
plecãm numaidecât ºi cã eram angajaþi într-o afacere importantã,
ea mã întrebã din nou:

– ªtiþi ce zi e astãzi?
I-am rãspuns cã e în patru mai. Clãtinã din cap, pe urmã

zise:
– Da, desigur, ºtiu asta, ºtiu! Însã Excelenþa Voastrã ºtiþi ce

zi anume e?
I-am rãspuns cã marþi, apoi miercuri, joi, vineri, sâmbãtã,

duminicã luni ºi, furat de logica imperturbabilã a înºiruirii, marþi
din nou, apoi am considerat cã am epuizat toate variantele
posibile ºi am admis confuz cã nu înþeleg, iar ea reluã:

– E în ajunul Sfântului Gheorghe. Nu ºtiþi cã în noaptea
asta, când bat clopotele miezul nopþii, duhurile rele pun
stãpânire pe lume? ªtiþi unde vã duceþi ºi ce vã aºteaptã?

Adevãrul e cã habar nu aveam încotro mã îndreptam ºi cu
atât mai puþin ce mã aºtepta, începusem sã fiu eu însumi
neliniºtit de aspectele neprevãzute pe care le lua întreaga
afacere, dar m-am strãduit sã-i redau curajul bietei femei.

În cele din urmã cãzu în genunchi, implorându-mã sã mai
rãmân sau sã mai aºtept mãcar o zi-douã. Era tare caraghios,

nici eu nu mã simþeam în apele mele, începusem sã iau serios
în calcul posibilitatea ca totul sã fie un aranjament exotic, de
un gust discutabil, care fãcea parte din strategia forurilor
guvernamentale pentru conferirea unei cât mai autentice note
de mister sejurului turiºtilor strãini poposiþi în Transilvania. O
privii atent: dacã era o actriþã, atunci îºi însuºise rolul foarte
profesionist. Totuºi eu trebuia sã îmi vãd de treburi, nu mai
puteam îngãdui sã se amestece nimeni. Am încercat deci sã o
ridic în picioare ºi i-am spus, cu toatã seriozitatea de care am
fost în stare, cã îi mulþumesc de avertisment ºi de bunele ei
intenþii, dar cã obligaþia mea este imperioasã ºi cã trebuie sã
plec. Se sculã, îºi ºterse ochii ºi scoþându-ºi crucifixul de la
gât, mi-l întinse. Uimit, am constatat cã e romano-catolic. Nu
ºtiam ce sã fac, deoarece, datoritã îndelungatei mele relaþii
tensionate cu aceastã confesiune, problemã expusã în mai
multe din romanele mele de mai puþin succes, ajunsesem, sub
influenþa confraþilor mei, sã privesc lucrurile acestea având
încredinþarea unei idolatrii eronat direcþionate; ºi totuºi mi se
pãrea lipsit de cuviinþã sã refuz o persoanã vârstnicã, aparent
atât de bine intenþionatã ºi atât de tulburatã. Pesemne cã a
ghicit pe chipul meu îndoiala cãci, petrecându-mi pe dupã gât
crucifixul, îmi spuse: „De dragul sufletului Prea Sfintei Maria”,
ºi ieºi din încãpere. Nu am mai avut ce comenta (Mem. Sfântul
Gheorghe e pe 23 aprilie. Hangiþa e fie credincioasã de stil
vechi fie actriþã de stil desãvârºit).

 Scriu aceste rânduri în jurnal în timp ce aºtept degajarea
intersecþiei din Bistriþa, eveniment care, desigur, întârzie. Acelaºi
bulibaºã se aflã cocoþat pe aceeaºi limuzinã, o altã mulþime
entuziastã îl aplaudã. Poetul mã lãmureºte cã e vorba de un
personaj foarte popular, credincios ºi filantrop, aflat într-un
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etern turneu electoral. Se pare cã echipa de fotbal pe care o
patroneazã este pe punctul de a se califica miraculos ºi istoric
în fazele finale ale Champions League, deci cucernicul personaj
are ºanse mari de a câºtiga fotoliul prezidenþial. Þara aceasta
este foarte atipicã în contextul Uniunii Europene, nu lipsitã de
o anume savoare, dacã priveºti lucrurile detaºat. Cruciuliþa îmi
atârnã la gât. Sau spaima bãtrânei hangiþe sau înspãimântã-
toarele superstiþii ale locului, dacã nu însuºi crucifixul sau faptul
cã prezidenþiabilul se apropie de maºina noastrã însoþit de o
impresionantã gardã de corp (un mitropolit, cãpitanul echipei
de fotbal, câþiva ciobani precum ºi un taraf format exclusiv din
români de culoare), nu ºtiu, dar nu mã simt în largul meu, ca de
obicei. Dacã jurnalul mã va petrece la Mina, cel puþin sã se
gãseascã în el reþeta de paprikaº ºi consemnarea sokatei.  Pater
noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum: adveniat
regnum tuum: fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. Panem
nostrum quotidianum da nobis hodie: et dimitte nobis debita
nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos
inducas in tentationem: sed libera nos a malo. Amen.

5 mai. La castel.  Pâcla dimineþii s-a risipit ºi soarele s-a
înãlþat peste orizontul ce pare crestat, nu ºtiu dacã de copaci
sau de mãguri, cãci sunt atât de departe încât, mici ºi mari, se
confundã. Nu-mi este somn ºi pentru cã mâine pot sã mã
trezesc când vreau, voi scrie fireºte pânã mã va copleºi somnul.
Am de pus pe hârtie multe ciudãþenii ºi pentru ca nu cumva cel
care ar citi sã creadã cã am mâncat la Bistriþa prea pe-ndestulate,
fie-mi îngãduit sã transcriu întocmai meniul. Mi s-a servit ceea
ce ei numesc „frigãrui haiduceºti”, bucãþi de slãninã, ceapã,
bucãþi de carne de vitã, preparate cu boia, înfipte ºi înºirate
într-o þeapã, pe urmã fripte deasupra focului, în felul simplu în
care pregãtim noi la Londra mâncarea pentru pisici. Dacã stau
bine sã mã gândesc am dejunat mult mai copios ºi mai sãþios
decât cu ocazia conferirii titlului nobiliar la palatul Buckingham
ºi cred cã sunt puþin invidios, retroactiv cugetând, pe motanul
birmanez al Excelenþei Sale Regele William. Vinul a fost „Auriu
de Mediaº”, care-þi produce piºcãturi neaºteptate pe limbã,
deloc neplãcute. Mi-e teamã cã aºa ceva nu avem la Londra.
Am bãut, cu regret, numai douã pahare, întrucât urma sã plecãm
în munþi, cãtre castel ºi cãtre întâlnirea cu misteriosul ºi
surprinzãtorul cãlugãr universitar. Poetului, în schimb, i-am
pierdut ºirul paharelor, dar am reþinut, nu fãrã o secretã
satisfacþie, cã a comandat un numãr încurajator de sticle pentru
a le avea la îndemânã la castel „spre a face faþã cu brio oricãror
situaþii neprevãzute”. Contrar trãsãturilor specifice castei sale,
poetul pare a fi un tip, deºi imprevizibil, totuºi foarte prevãzãtor.

Când ne-am aºezat în maºini am observat cum bãtrânelul
în cãmaºã albã, care ne deschisese uºa, începu sã vorbeascã
apoi cu bãtrâna. Vorbeau fãrã îndoialã despre noi, fiindcã din
timp în timp ne aruncau câte o privire plinã de compasiune ºi
clãtinau circumspecþi din cap. Unii dintre oamenii care stãteau
pe bancã în faþa uºii, dintre cei care se spune, pe aici, cã „duc
vorba”, se ridicarã ºi apropiindu-se, ascultau cu atenþie, întor-
când mereu capul cãtre noi, compãtimitor. Ne ajungeau la
ureche unele vorbe, care reveneau mai des, vorbe ciudate, aºa
cã am apelat la cunoºtinþele lingvistice ale companionilor mei,
cu speranþa cã într-o comunicare verbalã mã vor scuti de
transliterarea în alfabetul chirilic ºi de ortografierea maghiarã.
Încurcate sunt cãile lexicologiei, cãci cuvintele rostite de bieþii
oameni pe lângã faptul cã nu erau deloc încurajatoare, se
dovedirã a avea ºi o etimologie din cea mai încâlcitã, dupã cum

mã lãmuri într-un târziu Tristan, în urma unui amplu dar deloc
entuziast expozeu profesional. Din ceea ce auzeam „ordog” –
„satana” îºi avea originea în slava veche, satana, ºi semnifica
numele biblic al diavolului, „pokol” – „iad” ar deriva din aceeaºi
veche slavã, jadm, ºi consta în a treia ºi cea mai reuºitã parte a
poemului dantesc, „strigoaicã” din latinescul striga era similar
cu „vrãjitoare” tot din slava veche, vraziti, „vârcolag”, „vârcolic”
„vârcolaci” sau „vârcolac” din bulgarul vârkolak, care ar fi fost,
în superstiþii, o fiinþã fabuloasã fãrã reprezentare concretã, care
mãnâncã Luna ºi Soarele (o explicaþie deosebit de ingenioasã
pentru a argumenta fazele Lunii ºi eclipsele, pentru care
Copernic ºi Galilei este însã foarte probabil sã fi avut parte de
aceeaºi rece cordialitate a serviciilor secrete ale papalitãþii) ºi,
în fine, „vampir” din germanul Vampir, personaj al mitologiei
populare despre care se crede cã suge sângele celor vii, cu o
preferinþã omeneascã pentru sângele feciorelnic. Buimac, am
reþinut douã concluzii: cã universitarii ardeleni sunt lingviºti
pasionaþi care ar concura cu succes profesionalismul
omologilor de la Cambridge, poate chiar de la Oxford, cu
siguranþã i-ar surclasa pe aiuriþii din Birmingham; ºi cã Mem.
Ar fi o idee sã îmi închei apoteotic o carierã prolificã de
romancier, dând apã la moarã întregii critici literare din Insulã,
prin revigorarea romanului gotic, dupã ce am reuºit actualizarea
bãtrânului Fielding. Trebuie sã mã consult cu Mina.

Când am pornit, mulþimea de oameni din faþa hanului, care
în acest timp sporise considerabil, fãcu semnul crucii apoi toþi
îndreptarã spre noi douã degete. Nu fãrã greutate am izbutit sã
îl fac pe Tristan sã îmi explice ce înseamnã gestul acesta; la
început n-a vrut sã-mi rãspundã, apoi, gândindu-se cã sunt
romancier englez nefamiliarizat cu diferite aspecte ale culturii
rurale transilvane, mi-a explicat cã e un semn sã mã pãzeascã
de deochi. Nu a fost tocmai plãcut pentru mine, de abia plecat
cãtre un loc strãin pentru a întâlni un om pe care nu îl
cunoºteam decât prin intermediul emailurilor. Pe de altã parte
toþi aceºti oameni pãreau atât de buni, de îndureraþi ºi de
compãtimitori, încât n-am putut sã nu mã simt miºcat. N-am
sã uit niciodatã ultima imagine din parcarea hotelului ºi
mulþimea aceea de figuri pitoreºti care fãcea semnul crucii,
poarta boltitã, prin care vedeam fundalul de o debordantã
eflorescenþã de regãsit pe tot cuprinsul curþii. Se aflau acolo
aloe (Aloe vera), begonii (Begonia semperflorens), ciclame (Cy-
clamen aeuropaeus), vargã-de-aur (Solidago virga aurea),
levãnþicã (Lavandula vera), omag (Aconitum Napellus),
oleandru (Nerium oleander), verbinã (Verbena triphylla) ºi salcie
(Salicis cortex, Salix alba).  O secundã am trãit senzaþia cã mã
aflu într-alt timp ºi într-alt loc, cã poate încã dorm ºi visez, dar
cum companionii mei români pãreau la rândul lor foarte miºcaþi
de tot ce se întâmpla am ajuns la concluzia cã ne aflam pur ºi
simplu în mijlocul acelui fabulous spirit românesc, tãrâm de
un straniu exotism mitic, în care legenda ºi realitatea se
întrepãtrund organic. Când sã ieºim pe poarta parcãrii un su-
perb exemplar bovin autohton s-a oprit în faþa noastrã ºi,
rumegând alene, ºi-a fãcut nevinovat nevoile. O bãbuþã s-a
repezit cu joarda sã fereascã bovina din drum ºi asta m-a
convins definitiv cã nimic nu era regizat. Bistriþa este, fãrã doar
ºi poate, un colþ de ingenuitate patriarhalã. Isolda, ai cãrei
cârlionþi bogaþi se revãrsau peste bancheta din faþã a auto-
mobilului, claxonã nervoasã nevinovata bovinã care plesni scurt
din coadã apãrându-se de muºte sau poate satisfãcutã de
uºurare, motorul fu ambalat ºi noi o pornirãm în trombã la
drum.
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Curând, frumuseþea itinerarului pe care-l parcurgeam mã
fãcu sã uit de spaimele de dinainte, deºi, dacã aº fi înþeles
graiul transilvan, n-aº fi putut probabil sã mã descotorosesc
de temeri cu atâta uºurinþã. În pofida superbului peisaj
universitarii erau destul de încruntaþi ºi pãreau a schimba opinii
divergente. Curând am înþeles, fãrã sã pricep ºi motivaþiile
intime, cã Isolda era extrem de preocupatã de comunicãri non-
verbale agresive ºi sugestive, specifice limbajului rutier, cu
ºoferul unei alte maºini, fermecãtoarea masterandã Eva.
Apreciez emanciparea femeii europene în orice domeniu, dar
cred cã acum aº fi fost mai liniºtit dacã ar fi condus Tristan, iar
cealaltã maºinã – burlacul (universitarul celibatar fusese
echidistant ºi perfect logic repartizat în compania a trei
minunate exemplare feminine, Eva, Mo ºi feminista, niciuna
cãsãtoritã. Avem temeri mari cã la sfârºitul cãlãtoriei bietul om
se va cãlugãri la rându-i). În plus îmi era teribil de dificil sã mã
adaptez ºofatului pe partea opusã a carosabilului (nu am înþeles
niciodatã de ce europenii continentali s-au încãpãþânat sã aibã
alte unitãþi de mãsurã ºi alte reguli de circulaþie decât noi,
insularii) ºi prin urmare priveam mereu încordat în faþã urmãrind
apariþia inopinatã a unui alt autovehicul frontal pe aceeaºi
bandã cu noi ºi mereu uºurat, dar ºi uimit cum de întotdeauna
acesta apãrea pe banda opusã. Transilvania are nevoie de
autostrãzi.

În faþa noastrã se întindeau pãduri ºi codri, adeseori
defriºaþi, povârniºuri pe alocuri verzi încoronate cu pâlcuri de
arbori sau lãsând sã se vadã zidurile albe ale caselor de-a lungul
drumurilor. Pretutindeni o uluitoare mare de pomi înfloriþi, cireºi,
meri, peri, pruni (mai ales pruni, poetul se grãbi sã mã asigure
cã poamele acestor pomi produc desfãtãri hedonice ale
papilelor gustative, îndeosebi când sunt îndelung distilate;
„irlandezii ºi scoþienii ºtiu ei foarte bine despre ce vorbesc”,
mai adãugã el); iarba pe care cãlcam, sub pomi, atunci când ne
opream întrucât vreunuia dintre noi i se fãcea rãu din cauza
concursului feminin de raliu, era smãlþuitã cu petale, pachete
de þigãri, sticle goale de plastic, doze de bere ºi prezervative.
Urcând sau ocolind aceste coline verzi, pe care ei le numesc în
graiul transilvan „Mittelland”, drumul ºerpuieºte pierzându-se
printre verdeaþã, sau se ferecã între ºirurile de pini ce coboarã,
ici ºi acolo, ca limbi de flãcãri, poalele colinelor, luând uneori
cu asalt partea carosabilã într-o desãvârºitã împletire a firescului
organic autohton cu aspectul asfaltat al civilizaþiei europene.
Poetul mã asigurã cã ºoseaua este naþionalã, încã drum strate-
gic între provincii, dar artera e totuºi teribil de colþuroasã, cu
imprevizibile porþiuni în care un artist necunoscut pare a fi
sculptat capricios carosabilul, transformând astfel percepþia
realitãþii înconjurãtoare a la Salvador Dali, întrucât maºinile se
încãpãþâneazã sã zboare, într-o manierã febrilã. M-am prefãcut
cã nu înþeleg de ce ne pripim aºa – la urma urmei chiar nu
pricepeam – iar Isolda mi-a rãspuns, schimbând înverºunatã
vitezele, cã þine sã ajungã la Prundu Bârgãului fãrã sã piardã o
clipã. Tot nu eram lãmurit. Tristan a intervenit, schimbând cu
tact vorba, ºi a precizat cã pe timp de varã drumul este excelent,
dar cã nu fusese încã reparat dupã cãderile de zãpadã din
iarnã, o bunã tradiþie româneascã (aici nu am înþeles exact care
era tradiþia româneascã, zãpada cãzutã sau nerepararea
drumului, dar nu am insistat, tocmai ce zburam peste un crater
al drumului naþional). Odatã aterizaþi cu succes pe partea opusã
a hãului, poetul a continuat ideea ºi a adãugat cã, în aceastã
privinþã, ºoseaua se deosebeºte de cele mai multe din dru-

murile care strãbat Carpaþii ºi care, dupã un vechi obicei, nu
sunt îngrijite chiar deloc. Din vechime voievozii au prins teama
a le mai repara, pentru ca nu cumva turcii sã-ºi închipuie cã se
pregãteºte ceva împotriva lor ºi sã grãbeascã începerea unui
rãzboi care, la drept vorbind, putea oricând izbucni, indiferent
de starea drumurilor naþionale în evul mediu. I-am dat întru-
totul dreptate poetului. Ce ºanse ar fi avut Harold, Earl of
Wessex, dacã ar fi beneficiat de o autostradã pânã la Hastings?
Nici una, dacã William, Duke of Normandy, ar fi trecut canalul
mânecii la mare adâncime, cu trenul rapid, se grãbi sã
contraargumenteze universitarul transilvan. Privindu-i ºi
înfãþiºarea bãrboasã, îl suspectez cã este un susþinãtor al
monarhiilor de sorginte vikingã.

Pe când fumam alene dintr-o þigarã nostimã oferitã mie de
cãtre vikingul monarhist, am avut rãgaz sã admir cum dincolo
de cocoaºele colinelor înverzite ale Mittel-Landului se profilau
alte povârniºuri împãdurite, în spatele cãrora se înãlþau trufaºi
înºiºi Carpaþii abrupþi. Se înãlþau la dreapta ºi la stânga noastrã,
strãluminaþi de soarele de dupã-amiazã, în tonuri splendide de
azur ºi de purpurã pe creste, de verde ºi de brun acolo unde
iarba ºi stâncile se amestecau; o nefireascã priveliºte de stânci
colþuroase ºi de vârfuri ascuþite se pierdea în depãrtare, unde
se iveau colþi uriaºi înzãpeziþi. Din loc în loc, spãrturi adânci de
munte, în care vãzusem, pe când soarele scãpãta, licãrul alb al
unei cãderi de apã. Pe negândite cãzui într-o reverie profundã
ºi o totalã pierdere de sine, în timp ce trãgeam cu nesaþ din
dulceaþa indefinit aromatã a þigãrii vikinge, pe fondul sonor al
unei þitere exotice care ne învãluia pe toþi la iniþiativa Isoldei,
solista formaþiei Blackmore’s-Night incantând cu voce ingenuã
versuri romantic-onirice1.

1 In Xanadu did Kubla Kan  / A stately pleasure-dome decree: /
Where Alph, the sacred river, ran / Through caverns measureless to
man / Down to a sunless sea. / So twice five miles of fertile ground /
With walls and towers were girdled round:  / And here were gardens
bright with sinuos rills, / Where blossomed many an incense-bearing
tree; / And here forest ancient as the hills, / Enfolding sunny spots of
greenery.  / But oh! that deep romantic chasm which slanted / Down the
green hill athwart a cedarn cover! / A savage place! as holy and en-
chanted / As e’er beneath a waning moon was haunted / By women
wailing for her demon-lover! / And from this chasm, with ceaseless
turmoil seething, / As if this earth in fast thick pants were breathing, / A
mighty fountain momently was forced: / Amid whose swift half-inter-
mitted burst / Huge fragments vaulted like rebounding hail, / Or chaffy
grain beneath the thresher’s flail: / And mid these dancing rocks at once
and ever / If flung up momently the sacred river. / Five miles meandering
with a mazy motion / Through wood and dale the sacred river ran, /
Then reached the caverns measureless to man, / And sunk in tumult to
a lifeless ocean: / And ‘mid this tumult Kubla heard from far / Ancestral
voices prophesying war! / The shadow of the dome of pleasure / Floated
midway on the waves, / Where was heard the mingled measure / From
the fountain and the caves. / It was a miracle of rare device, / A sunny
pleasure-dome with caves of ice! / A damsel with a dulcimer / In a
vision I saw: / It was an Abyssinian maid, / And on her dulcimer she
played, / Singing of Mount Abore. / Could I revive within me / Her
symphony and song, / To such a deep delight ’twould win me, / That
with music loud and long. / I would build that dome in air, / That sunny
dome! those caves of ice! / And all who heard should see them there, /
And all should cry, Beware! Beware! / His flashing eyes, his floating
hair! / Weave a circle round him thrice, / And close your eyes with holy
dread, / For he on honey-dew hath fed, / And drank the milk of Paradise.
(Traducerea versurilor se aflã mai departe în text).
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mina asfinþitului ºi pãrea a se scãlda într-o gingaºã aurã
trandafirie accentua senzaþia de întunecime. Pentru o clipã
m-a încercat gândul plin de neliniºte al cãlãtoriei cãtre inima
întunericului, dar imediat poetul ºi-a aprins pipa ºi urmãream
fascinat licãrirea jãratecã a tabacului înmiresmat ca pe un far
de la capãtul lumii, cãlãuzitor în þinutul carpatic. Când ºi când
treceam pe lângã oieri ºi „mocani”, similari prin portul pitoresc
highlanderilor scoþieni sau pãstorilor irlandezi de odinioarã.
Deveneam tot mai neliniºtit. Pe marginea drumului erau multe
troiþe ºi când treceam pe lângã ele tovarãºii meu rosteau
zâmbind numele fostului ºef de Catedrã. Din loc în loc întâlneam
þãrani ºi þãrãnci îngenunchiaþi în faþa vreunui altar; nici nu
întorceau capul spre noi, atât de adânciþi erau în ruga lor, încât
ai fi zis cã nu mai au nici ochi nici urechi pentru lumea din jur.
Trãgând puternic din pipã, bardul bãrbos mã asigurã cã se vor
fi rugând pentru succesul echipei româneºti de fotbal în finala
Champions League. Eram mereu uimit de particularitãþile
confesionale ale ortodoxiei ºi începeam sã am dubii serioase
în privinþa ºanselor echipei adversare. Românii par a fi cel mai
cucernic dintre popoarele Uniunii Europene. Poate cã totuºi
europarlamentarii conservatori au dreptate ºi creºtinismul ar fi
trebuit amintit în constituþie. Cum ar arãta oare un papã
ortodox? Mem. Sã îl întreb pe fostul ºef de Catedrã.

Multe lucruri erau noi pentru mine, de pildã clãile de fân în
arbori, pâlcurile de mesteceni plângãtori, cu trunchiurile lor
albe lucind ca argintul printre verdele delicat al frunzelor, turmele
de oi ºi miei care luau cu asalt ºoseaua – un mãgãruº mã privi
extrem de atent ºi de stãruitor pe geam, mestecând ceva
preocupat ºi dând din când din urechi, pânã când poetul avu
ideea discutabilã de a-l hrãni cu ceva iarbã din provizia proprie.
Animalul pãru foarte încântat de trataþie cãci imediat ce înghiþi
þigara energizantã o luã la sãnãtoasa scoþând niºte rãgete
asemãnãtoare cu ale tovarãºilor lui Raibeart Ruadh la Glenfruin.
Poate va fi ajuns în Xanadu ºi se va fi adãpat de la fântâna
fermecatã a râului Alph. Din timp în timp ne încruciºam cu câte
o cãruþã primitivã, lungã, cu osie liberã, cioplitã, care pãrea sã
facã faþã drumului plin de hârtoape mai bine decât maºinile
noastre de teren care începeau sã dea rateuri, ceea ce nu diminua
deloc înverºunarea Izei în a schimba încrâncenatã viteza la
fiecare curbã. Cãderea serii se vestea friguroasã, iar întunecimea
crescândã pãrea sã amestece în aceeaºi beznã stejari, fagi ºi
pini, precum ºi luminile de semnalizare ale tovarãºilor noºtri
de drum care ne-o luaserã în cele din urmã înainte. În vãile prin
care treceam, printre mãguri, urcând câte o trecãtoare,
coniferele negre se distingeau pe alocuri pe fundalul unui strat
proaspãt de nea. Câteodatã, când drumul strãbãtea câte un
pâlc de pini care, în întuneric, pãrea cã ne înghite cu totul, mari
pale de ceaþã acopereau din loc în loc copacii, producând o
impresie stranie ºi solemnã, ce-mi înturna gândurile la
plãsmuirile fioroase ce mã chinuiserã spre searã. Înnoptarea
punea într-o luminã ciudatã norii ca niºte fantasme rãtãcitoare
printre Carpaþi ºi eu priveam anxios în jur, cãutând semnele
unui atac iminent din partea unor duºmani închipuiþi.
Ajunsesem în inima întunericului. Din când în când pantele
deveneau atât de abrupte încât eram nevoiþi sã mergem
chinuitor de încet ºi eram suspicios ca Iza sã nu decreteze cã
trebuie sã ne dãm jos ºi sã o urmãm alãturi. Îmi era o teamã
îngrozitoare de lupii ale cãror urlete se distingeau lugubru în
depãrtare. Opri o singurã datã, când devenise evident cã ne
rãtãciserãm fãrã nici un dubiu.

Unul dintre tovarãºii mei de drum mã apucã de braþ ºi mã
rãpi brusc din nirvana, luându-mi þigara din mânã ºi articulând
câteva cuvinte neclare. Ca prin ceaþã am zãrit, într-un târziu,
chipul bãrbos al regelui viking aplecat îngrijorat asupra-mi ºi
chemându-mã parcã la viaþã dintr-un hãu plãcut, fãrã de sfârºit:
„Bãtrâne, bãtrâne! Poate a fost prea mult. Trezeºte-te sã vezi
ceva nemaipomenit!”. Nu am înþeles ce spunea, pãrea cã
vorbeºte în mongolã, dar m-am concentrat în jur ºi am zãrit pe
geamul maºinii cum ocoleam o mãgurã ºi dãdeam ochii cu un
pisc înalt, acoperit de zãpadã ce pãrea, pe când apucam drumul
sãu ºerpuit, a ne sta drept în faþã:

– Priveºte! Isten szek – Tronul lui Dumnezeu! ºi îmi fãcu
complice cu ochiul. Mie mi se pãrea, nu ºtiu de unde pânã
unde, cã tronul divin seamãnã cu o fântânã fermecatã din care
izvorãºte un râu magic ce curge vreme de cinci mile pânã se
varsã în ocean… Zãrind cu coada ochiului þigara înmiresmatã
din mâna bardului viking am avut brusc o revelaþie în privinþa
lui Coleridge, mi-am amintit de lectoratul tinereþilor mele din
campusul californian flower power ºi, pentru sanitatea
facultãþilor mele mintale, mi-am impus instantaneu sã nu mai
accept nici o substanþã chimicã, naturalã sau artificialã, din
partea universitarului ardelean pe tot parcursul sejurului la
castel. Cãlãtoria senectuþii mele se dovedea a fi, depãºind orice
aºteptãri, o experienþã fabuloasã, total imprevizibilã.

Ne-am continuat drumul nesfârºit – trãiam senzaþia cã era
mai uºor de ajuns în Xanadu decât la castel – pe când soarele
tot cobora în spatele nostru, iar umbrele serii începeau sã ne
cuprindã. Faptul cã piscul de munte înzãpezit mai pãstra lu-
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