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Michel Leiris, scriitor suprarealist, etnolog ºi critic de artã
francez, s-a nãscut la Paris în anul 1901. A obþinut baca-
laureatul în filozofie (1918), apoi a urmat cursuri de chimie,
abandonate foarte curând. În perioada 1921–1924 i-a cu-
noscut pe Georges Bataille, Robert Desnos, Max Jacob,
André Masson etc. Prin intermediul lui Masson, a pãtruns
în miºcarea suprarealistã, sub influenþa cãreia a scris, în
1927–1928, romanul Aurora, publicat abia în 1946. În 1929
a intrat în redacþia revistei Documents, unde l-a cunoscut
pe Marcel Griaule, care i-a trezit interesul pentru etnologie.
Ca secretar-arhivist al „Misiunii Dakar-Djibouti“, a þinut
jurnalul de bord al expediþiei, care avea sã devinã o carte
tulburãtoare: Africa fantomã (1934). A urmat cursul de etno-
logie al lui Marcel Mauss, precum ºi un curs de istorie a
religiilor primitive. ªi-a obþinut licenþa în litere la Sorbona
în 1938. În acelaºi an a devenit director al Laboratorului
de etnologie al Muzeului de ªtiinþe ale Naturii. În urma
unei cure psihanalitice care a durat ºase ani, a scris o auto-
biografie cu titlul L’Âge d’Homme (1939). Dupã rãzboi, ºi-a
continuat activitatea de etnolog, devenind director de cer-
cetare la CNRS ºi scriind în paralel poezie, prozã, eseuri,
criticã literarã ºi de artã. A murit în anul 1990.

Emanoil Marcu (n. 1948) este un cunoscut traducãtor de
literaturã francezã, nominalizat de mai multe ori la Premiul
Uniunii Scriitorilor din România (USR) ºi distins cu acest
premiu pentru traducerea romanului Platforma de Michel
Houellebecq (apãrut în 2003) ºi a cãrþii Peºtele-scorpion de
Nicolas Bouvier (2008); a fãcut mai multe stagii la Collège
International des Traducteurs Littéraires din Arles; este
Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques, distincþie
acordatã de guvernul francez; este membru al USR. 
A tradus mari poeþi români în francezã ºi numeroºi scrii-
tori de expresie francezã în românã, printre care: E.M. Cioran,
J.-K. Huysmans, Georges Bataille, Marguerite Yourcenar,
Marguerite Duras, Michel Tournier, Andreï Makine, Pascal
Quignard, Michel Houellebecq, Milan Kundera, Nicolas
Bouvier. Majoritatea traducerilor sale din francezã au apãrut
la Editura Humanitas.
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Speram sã vãd venind sfârºitul lumii 
ªi iatã cã vine al meu ºuierând ca un uragan.

GUILLAUME APOLLINAIRE

Aveam mai puþin de treizeci de ani când am scris
Aurora, iar lumea încã nu cunoºtea ciuma brunã.
Doream – destul de sincer – sã vinã o apocalipsã ºi
aruncam anatema asupra neamului omenesc. Am
astãzi peste patruzeci de ani, iar neamul omenesc a
cunoscut apocalipsa ºi abjecþia. Nu m-am bucurat
mai mult decât alþii. 

Ceea ce mã leagã de Aurora – în ciuda polilo-
ghiei de facturã simbolicã ºi a fanfaronadei în stil
„negru“ sau „frenetic“ care abundã în aceastã scri-
ere – e aspiraþia spre o puritate inaccesibilã, în-
crederea în imaginaþia lãsatã în starea ei naturalã,
oroarea declaratã pentru orice soi de conformism;
în fine, aproape în fiecare paginã, refuzul acelei con-
diþii umane în faþa cãreia – oricât de raþional ar putea
fi cândva organizatã viaþa socialã – unii nu vor
înceta sã se revolte. 



Era miezul nopþii când mi-a venit ideea sã
cobor în aceastã anticamerã tristã, împodobitã cu
stampe vechi ºi cu armuri. Mobile hârbuite lân-
cezeau prin unghere ºi covoarele mucezeau încet,
roase puþin câte puþin de un acid diferit de apa
regalã care muºcase matriþele pentru gravuri, un
acid rãspândit în aer ca un usuc animal, acru ºi
melancolic, cu iz de lenjerie veche, purtatã.

Timpul trecea deasupra capului meu înghe-
þându-mã, perfid ca un curent de aer strecurat
prin crãpãturi. Urechile îmi þiuiau, pline încã de
vorbe solemne, gingiile îmi salivau umezindu-mi
dinþii care se clãtinau, bolnavi, în maxilarele amor-
þite. Nu aºteptam nimic, nu speram nici atât. Cel
mult mã bântuia ideea cã, schimbând etajul ºi
încãperea, aº putea aduce o iluzorie schimbare
în starea organelor ºi deci a gândurilor mele. 

Nu era vorba de emoþie, nici de durere; nu-mi
pãsa de nimic ºi mã temeam, cel mult, cã m-aº
putea lovi de mobile. Mã târam, la propriu, cu
ochii – sau mai curând cu pãrul – la circa 1 metru
70 deasupra covorului. Sexul îmi era ca diluat,
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transformat în apã sau pulbere de oase; picioa-
rele erau ca douã menhire verticale clãtinându-se
în mijlocul unui deºert; braþele atârnau ca niºte
curele de bici, ca niºte spânzuraþi sau ca aripile
unor mori de vânt. Respiram greu ºi îmi sim-
þeam greutatea viscerelor, o greutate sinistrã ca
aceea a unei valize pline, o, nu cu haine, ci cu hãlci
de mãcelãrie. 

Aici trebuia sã sfârºeascã oare atâta orgoliu,
aici era capãtul liniei, bariera de fier de care tre-
buia sã se izbeascã, asemeni unui tren în plinã
vitezã, tot ce aveam în mine cât de cât omenesc?
Coboram spre anticamera sinistrã pãºind încet
de-a lungul scãrii mãrginite, în loc de balustradã,
cu un cordon de un roz spãlãcit ce-mi provoca
o greaþã irepresibilã. Mai erau câteva trepte ºi,
lãsând în urmã covorul, aveam sã trec pe dalele
de piatrã. 

Dalele erau fixate rigid ºi solidare între ele atât
cât pot fi talerele unei balanþe, talere de aramã,
argint sau un aliaj oarecare, pe care stau saci cu
nisip de greutãþi perfect egale, fiind lipsit de inte-
res sã fie opuºi între ei, de vreme ce – datã fiind
egalitatea lor – nici unul n-ar putea învinge. Solul
nu lãsa sã transparã nici un semn al acestei con-
fruntãri nevãzute ºi totuºi reale, pe care o puteam
ghici doar ascultându-mi bãtãile inimii, ce zãn-
gãnea discret, uneori, când o adiere vagã clãtina
armurile. Pe peretele din dreapta atârna o pla-
toºã veche, ruginitã, cu încrustaþii damaschinate
ce scriau o poveste oarecare, rebus decolorat de
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moartea simbolului care, într-o noapte, se afun-
dase în pãmânt, fãrã zgomot ºi fãrã ca vreunul
dintre convivii din noaptea aceea sã-i dea vreo
atenþie. Lângã peretele din stânga era o credenþã
banalã, fãrã vreun ornament de care sã se poatã
agãþa privirea; mobilã mutã, surdã ºi oarbã, cu
lemnul lustruit ºi plin de gãuri, ca o termitierã
sfredelitã într-un pãmânt de tãcere, materie mai
amorþitã decât oricare alta, lipsitã de consistenþã
ºi realitate. 

La câþiva centimetri deasupra capului meu, tim-
pul trecea alunecând în paralel cu dalele, curgând
de-a lungul coridorului, urmându-i servil contu-
rul pânã în cele mai improbabile unghere. Din
când în când, un ºoarece minuscul fugea înfri-
coºat, deºi înaintam cu paºi înãbuºiþi, timizi,
prudenþi ºi morþi, la fel ca mobilele din jur, pier-
dute în visul lor încremenit din care le putea
trezi doar o pendulã imposibilã, cu cadran alb
de nori ºi limbi de fulger concentrat. 

De douãzeci de ani trãiam închis între pereþii
leproºi ai vechii mansarde, ani în care nu îndrãz-
nisem sã mã aventurez în labirintul acestei scãri.
De mii de ori ºi-au þesut pãianjenii pânzele, de
mii de ori le-am rupt, de fiecare datã au luat-o
de la capãt. Odaia în fundul cãreia trãiam îmi pro-
voca o ameþealã absurdã ºi toatã ziua mã þineam
de ziduri ca sã nu cad. 

„Deci eu sunt acest anahoret derizoriu, îmi
spuneam. Zadarnic sunt mâinile mele pãsãri de
pradã, n-au gheare destul de ascuþite pentru a
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fi mai mult decât un gard de care mã agãþ ca un
beþiv ordinar. Zadarnic îmi tunã cele patru zãri
chiar în cap ºi în plete, iar fulgerele iscate la soroc
din putrezirea morþilor zadarnic îmi lumineazã
faþa cu luciri fosforescente, eu lâncezesc în aceeaºi
mansardã lugubrã. Un talmeº-balmeº de scân-
duri roase de cari, dulapuri sparte, mese groso-
lane de brad, vase murdare, pãsãri cufurite ºi
albume pline de praf mã-neacã într-un potop de
maleficii pe care nimic nu le poate zãdãrnici!
Uºile scârþâie în þâþâni, perdelele se miºcã ºi eu
abia le vãd, împotmolit cum sunt în mlaºtina
funestã a duºumelei. Podeaua de lemn se face
noroi; picioarele prind rãdãcini în ea ºi mor,
urmate curând de trupul întreg ce nu poartã vreun
semn de nobleþe sau de imortalitate. Genunchii
se ciocnesc între ei, dinþii îmi clãnþãnesc de groazã,
ochii par douã muºte ce se aruncã în plasele pãian-
jenilor. M-aþi chinuit destul, insecte nesãtule! Aº
vrea sã fiu un vânãtor vânjos cu faþã stacojie,
încãlþat cu cizme grosolane ºi grele. Focurile mele
de armã ar umili tunetele, ploaia s-ar preface în
urinã ºi cerul s-ar piºa o toamnã întreagã, ca un
animal speriat ce-ºi goleºte bãºica ignorând
stupidele voastre reguli de bunã purtare, bune
doar pentru oameni – animale ce-ºi reþin udul.“ 

Într-o noapte, am hotãrât totuºi sã ies din
mansardã. Am aprins tremurând o lampã ºi am
pornit în galeria sumbrã a scãrii. De-a lungul
pereþilor, îmi observam umbra alungitã ce semãna
cu plantele strãvechi fosilizate în straturile geo-
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logice, arbori otrãvitori a cãror sevã e un grizu
fatal, gata sã explodeze apocaliptic dacã apropii
de otrava lui o flãcãruie. 

Coboram, pas cu pas, treptele scãrii. Din când
în când, un trosnet amintind de frecarea unui
chibrit fãcea sã scapere în mine mii de amintiri.
Eram bãtrân ca vremea ºi toate întâmplãrile pe
care mi le aminteam îmi sfredeleau muºchii de
jos în sus ca niºte burghie gãurind pereþii unei
mobile sau ca lichenii care asalteazã o statuie. Nu
mã sprijineam în baston, dar lampa din mâna
dreaptã mã susþinea; flacãra ei care se înãlþa lin-
gând tavanul mã îndemna cu mângâieri ºi cu un
fir nevãzut ca s-o urmez în ascensiunea ei. 

Treptele gemeau sub paºii mei ºi mi se pãrea
cã strivesc în picioare animale rãnite, cu sânge
de un roºu viu ºi mãruntaie ce formau urzeala
covorului moale. Era sfârºitul unei vânãtori nemi-
loase: un cârd întreg de cerbi fusese hãituit. Cornii
de vânãtoare sunau, câinii lãtrau ºi mâncau. Colþi
fãrã numãr sfârtecau leºurile ce încã palpitau de
viaþã, rupând din ele hãlci dupã hãlci; nu rãmâ-
neau decât scheletele, ºi coarnele cu forme bizare
ce-ºi înãlþau în umbrã alcãtuirile neregulate, cu
ramificaþii marcând numãrul anilor, zgârie-nori
crescând etaj dupã etaj ºi teanc de acþiuni dupã
teanc de acþiuni, pânã când ajungeau, aievea, sã
zgârie norii ºi sã contamineze totul cu râia ce le
rodea temelia, o râie mai puþin mãtãsoasã, cu
siguranþã, decât sideful unui colier de perle
sporit, ºi el, perlã cu perlã ºi an dupã an. 
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Pãdurile gemeau, strãbãtute de haita în delir.
Frunzele cãdeau ºfichiuite de bice. Tufiºurile se
desfãceau, deveneau coapse violate. Bãlþile secau,
sorbite de atâtea guri lacome, ºi toate animalele
se învârteau, carusel fioros abia luminat de
stelele curioase sã afle ce trâmbiþã cu muºtiuc
de abis ori de cometã le va suna cândva sfârºitul.
O femeie în roºu îºi vâra în carâmbii rãsfrânþi
ai cizmelor de lac trofee tãiate din picioarele
cãprioarelor, iar pulpele îmbrãcate în piele albã
deveneau superbe vaze de flori din care mirosul
de sânge se înãlþa ca un parfum suav. În zare
apãrea un castel din piatrã cenuºie ºi cãrãmidã
roºie. Alaiul de vânãtoare nãvãlea pe porþile uriaºe
care se închideau apoi cu un zgomot de gong,
dangãt funebru pentru sãlbãticiunile ucise. În
pãdure mai rãmâneau câteva oase, ecouri de
lãtrãturi ºi o dârã lungã de picãturi de sânge
lãsate în urmã de cerbi, ca niºte pietricele roºii
mai uºor de zãrit decât cele albe, semãnate de
Tom Degeþel… 

Ei bine, nu, nu mai pot sã rãmân în picioare
pe o scarã ca asta. Îmi e prea fricã, iar flacãra
lãmpii nu mã poate apãra. Mi-ar trebui mai multe
platoºe, un snop de sãbii ºi un hãþiº de fotolii
dupã care sã mã ascund. Nu sunt în stare sã
cobor decât în patru labe, iar asta pentru cã, din
vremi ancestrale, în vinele mele curge fluviul
roºu care însufleþea toate acele jivine hãituite.
Aspectul exterior al patrupedelor îmi convine
perfect, pentru cã e mai sigur, neîndoielnic, sã
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