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Copilærie øi poezie
O sæ spun, pentru început, cæ în zilele øi anii copilæriei mele, unicul personaj
memorabil a fost ploaia. Marea ploaie australæ, cæzând ca o cascadæ de la Pol,
din cerul Capului Horn pânæ la graniﬂæ. Pe acest hotar sau vest îndepærtat al
ﬂærii mele, am apærut eu: pentru viaﬂæ, pæmânt, poezie øi ploaie.
Cælætorind mult, am senzaﬂia cæ aceastæ artæ de a ploua — exercitatæ cu
subtilæ øi teribilæ forﬂæ în Araucanía mea natalæ — s°a pierdut. Luni întregi, ani
de°a rândul, ploua. Picuri de ploaie cædeau ca niøte ace lungi de sticlæ ce se
spærgeau de acoperiøuri ori se izbeau ca valurile transparente în geamuri, iar
fiece casæ era o corabie ce atingea anevoie portul în acel ocean hibernal.
Ploaia aceasta rece din sudul Americii n°are rafalele impulsive ale ploii
fierbinﬂi ce se abate ca un bici øi lasæ în urmæ, când înceteazæ, un cer înseninat.
Dimpotrivæ, ploaia australæ are ræbdare, cæzând neîncetat din cerul plumburiu.
Strada din faﬂa casei mele a devenit un ocean înnoroiat. În ploaie, zæresc pe
fereastræ o cæruﬂæ împotmolitæ în mijlocul drumului. Un ﬂæran, în ponchoul lui
de lânæ neagræ, îøi ocæræøte boii neputincioøi în atâta ploaie øi noroi.
Spre øcoalæ mergeam pe poteci, særind dintr°o piatræ în alta, pe frig ori pe
ploaie. Umbrelele ni le lua vântul. Impermeabilele erau scumpe, mænuøile
nu°mi plæceau, pantofii bælteau. N°o sæ uit niciodatæ øosetele ude încælzindu°se
la foc øi pantofii înøiraﬂi, scoﬂând aburi ca niøte mici locomotive. Veneau apoi
inundaﬂiile care luau cu totul casele celor mai nevoiaøi, ridicate pe malul apei.
Pæmântul se cutremura, înfiorat. Alteori se zærea în munﬂi un moﬂ luminos,
înfricoøætor: vulcanul Llaima se trezea.
Temuco e un oraø°pionier, o urbe færæ trecut, dar cu multe feronerii. Cum
indienii nu øtiu sæ citeascæ, feroneriile îøi scot firmele lor frumoase la vedere:
un feræstræu imens, o oalæ enormæ, un lacæt ciclopic, o linguræ cât Polul. Ceva
mai departe, cizma uriaøæ deasupra cizmæriei.
Temuco era un oraø dezvoltat din sudul ﬂærii, dar dupæ o lungæ istorie
însângeratæ.
Dupæ trei secole de luptæ, împinøi de conchistadorii spanioli, araucanii s°au
retras spre regiunile reci. Dar chilienii au continuat aøa°zisa „pacificare a
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Araucaniei“, trecându°i prin foc øi sabie pe compatrioﬂii noøtri, pentru a le lua
pæmânturile. Toate mijloacele de luptæ au fost generos folosite împotriva
indienilor: praful de puøcæ, colibele incendiate, ba chiar legea øi alcoolul.
Avocatul s°a specializat în jefuirea pæmânturilor lor, judecætorul i°a condamnat
când au protestat, preotul i°a ameninﬂat cu focul iadului. În fine, rachiul a
desævârøit anihilarea acestei mândre rase ale cærei fapte de vitejie, curaj øi
frumuseﬂe au fost imortalizate în strofe de fier øi jasp de don Alonso de Ercilla
în al sæu poem Araucana.
Pærinﬂii mei au venit din Parral, unde mæ næscusem eu. Era o provincie
din centrul ﬂærii, cu vii øi vin din beløug. Mama mea, doña Rosa Basoalto, s°a
stins din viaﬂæ, færæ a mi°o aminti, færæ a øti cæ ochii mei au privit°o. Eu am
venit pe lume pe 12 iulie 1904 øi o lunæ mai târziu, ræpusæ de tuberculozæ,
mama nu mai era.
Viaﬂa era grea pentru micii agricultori din centrul ﬂærii. Bunicul meu, don
José Ángel Reyes, avea pæmânt puﬂin øi copii mulﬂi. Numele unchilor mei aveau
sonoritæﬂi de prinﬂi din regate îndepærtate. Se numeau: Amós, Oseas, Joel,
Abadías. Tata se numea pur øi simplu José del Carmen. Plecase de tânær de pe
pæmântul bunicului øi lucrase ca docher în portul Talcahuano, ajungând apoi
lucrætor feroviar în Temuco.
Era mecanic pe un tren cu balast. Puﬂini øtiu ce este un asemenea tren. În
regiunile sudice, cu vijelii mari, øinele erau luate de ape dacæ nu se punea
pietriø între traversele de cale feratæ. Piatra trebuie scoasæ din cariere, pusæ
în saci, apoi færâmatæ øi ræsturnatæ în vagoane platformæ. Cu patruzeci de ani
în urmæ, cei ce lucrau pe un asemenea tren erau niøte oameni deosebiﬂi. Veneau
de la ﬂaræ, din suburbii, din închisori. Erau muncitori uriaøi, vânjoøi. Plata era
mizerabilæ øi nu li se cerea cazierul la angajare. Tata conducea trenul. Se
obiønuise sæ comande øi sæ asculte. Uneori mæ lua cu el. Sfærâmam piatræ la
Boroa, în inima sælbaticei regiuni de la graniﬂæ, teatrul cumplitelor lupte dintre
spanioli øi araucani.
Træiam un soi de beﬂie în sânul naturii. Îmi plæceau pæsærile, cæræbuøii, ouæle
de potârniche. Era o încântare sæ le descopær prin râpe: pestriﬂe, întunecate ori
strælucitoare, de culoarea ﬂevii de puøcæ. Perfecﬂiunea insectelor mæ uluia.
Prindeam insecta numitæ „mama næpârcii“. Acest nume extravagant îl purta
cel mai mare coleopter: negru, lucios, viguros, socotit a fi gigantul insectelor
în Chile. Te înfioaræ când se iveøte deodatæ pe un buøtean de maqui1, de meri
sælbatici ori de copihue. Mæ urcam cu picioarele pe carapacea ei tare øi nu pæﬂea
nimic; cu asemenea adæpost, insecta n°avea nevoie de venin.
Explorærile mele îi umpleau de curiozitate pe muncitori. Au început sæ fie
interesaﬂi de descoperirile mele. Cum nu era atent tata, se øi afundau în pædurea
virginæ øi îndemânatici, isteﬂi øi mai puternici ca mine, îmi aduceau comori
incredibile! Era un muncitor numit Monge. Tata îl socotea un cuﬂitar primejdios.
Douæ linii adânci îi bræzdau chipul oacheø: o cicatrice verticalæ, provocatæ de
cuﬂit øi o alta orizontalæ, care de fapt era zâmbetul lui alb, mucalit, ømecher.
Acest Monge îmi aducea copihue, pæianjeni pæroøi, pui de guguøtiuci, iar o datæ
1

maqui — arbust verde, cu pæstæi bogate în tanin.
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mi°a adus coleopterul de coihue øi de luma, cea mai strælucitoare insectæ din
lume. Nu øtiu dacæ aﬂi væzut vreodatæ gângania aceasta; eu doar atunci am avut
parte de ea. Era un fulger înveømântat în curcubeu. Roøu°violet°verde°galben,
aøa îi strælucea carapacea. Însæ fulger fiind, mi°a scæpat printre degete, øi dusæ
a fost în pædure. Monge dispæruse øi nu mai avea cine sæ mi°o prindæ. Nicicând
nu mi°am revenit dupæ acea apariﬂie orbitoare. Øi nici pe acel prieten nu l°am
uitat. Mi°a povestit tata cum a murit: cæzând din tren într°o pæpastie. Au oprit
trenul, dar degeaba, din el ræmæsese doar un sac de oase.
E greu sæ væ descriu casa mea dintr°o regiune de frontieræ, în anii ’60.
Vecinii comunicau prin grædini øi prin curﬂi între ei; familiile Reyes, Ortega,
Candia øi Mason îøi dædeau unelte øi cærﬂi, præjituri øi torturi la aniversæri, alifii
pentru frecﬂii, umbrele, mese øi scaune.
Aceste case°pionier asigurau toate activitæﬂile din sat.
Don Carlos Mason, american cu plete cærunte, semænând cu Emerson, era
patriarhul acestei familii. Copiii lui erau creoli sadea. În casa lui Don Carlos
Mason erau nelipsite douæ cærﬂi: Codul de Legi øi Biblia. Nu era un imperialist,
ci un fondator original. În familia aceasta, færæ ca cineva sæ fi avut bani, apæreau
tipografii, hoteluri, mæcelærii. Unii fii erau directori de ziare, alﬂii muncitori chiar
în tipografie. În timp însæ, se ducea totul de râpæ øi scæpætau. Doar germanii
øtiau sæ°øi administreze bine bunurile în zona asta de graniﬂæ.
Aøadar casele noastre pæreau fie tabere, fie întreprinderi de explorare. Înæuntru dædeai peste butoaie, ustensile, hamuri øi tot felul de obiecte de nedescris.
Mereu erau camere neterminate, scæri incomplete. Se vorbea întruna de
continuarea construcﬂiei. Pærinﬂii începeau sæ se gândeascæ la universitæﬂi
pentru copiii lor.
În casa lui don Carlos Mason se dædeau petreceri mari.
La aniversæri nu lipseau curcanul cu ﬂelinæ, mielul la proﬂap øi laptele de
pasære la desert. N°am mai gustat de ani de zile lapte de pasære. Patriarhul
cærunt se aøeza în capul mesei lungi, avându°øi consoarta alæturi, pe doña
Micaela Candia. În spatele lui flutura un imens drapel chilian, pe care fusese
înfipt cu un bold un steguleﬂ american. Asta era øi proporﬂia sângelui în venele
familiei Mason; predominantæ fiind steaua chilianæ, solitaræ.
În casa familiei Mason exista øi un salon în care noi, copiii, n°aveam ce cæuta.
N°am aflat niciodatæ care era adeværata culoare a mobilelor, acoperite în
permanenﬂæ de huse albe pânæ ce au ars într°un incendiu. Øi tot acolo era øi un
album cu poze de familie. Fotografii fine øi delicate, nu mari øi colorate, ca cele
apærute mai târziu în ﬂinutul nostru de graniﬂæ.
Exista øi un portret al mamei: o doamnæ îmbræcatæ în negru, subﬂire øi gânditoare. Mi s°a spus cæ scria versuri, dar nu le°am væzut niciodatæ; în minte mi°a
ræmas doar portretul ei frumos.
Tata se recæsætorise cu doña Trinidad Candia Marverde, mama mea vitregæ.
E incredibil cæ trebuie sæ°mi numesc astfel îngerul ce mi°a vegheat copilæria.
Harnicæ øi tandræ, femeia aceasta avea un umor ﬂærænesc øi o bunætate færæ
margini.
De îndatæ ce sosea tata, ea devenea o umbræ docilæ, ca toate femeile acelor
vremuri.
În acel salon am væzut dansându°se cadrilul øi mazurca.
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Øi tot în casæ se afla un cufær cu obiecte fascinante. Pe fundul lui strælucea
un papagal minunat, decupat dintr°un calendar. Într°o zi, când mama scotocea
prin lada fermecatæ, am cæzut înadins înæuntru, ca sæ ating pasærea. Când
am mai crescut însæ, am deschis sipetul în tainæ øi am descoperit niøte
evantaie fine øi vaporoase.
Acelaøi cufær îmi readuce în suflet o altæ amintire: cel dintâi roman de
dragoste ce m°a vræjit. Erau sute de ilustrate, trimise de cineva care se semna
Enrique sau poate Alberto, øi toate îi erau adresate Mariei Thielman. Ilustrate
minunate. Portrete de actriﬂe celebre din epocæ, purtând bijuterii de duzinæ øi
uneori peruci. Sau castele, oraøe øi priveliøti din ﬂæri îndepærtate. Ani la rând
m°am mulﬂumit doar cu pozele, dar pe mæsuræ ce creøteam, descifram
mesajele de amor, cu caligrafia lor perfectæ. Mi l°am închipuit mereu pe acel
cavaler purtând melon, baston øi ac de cravatæ cu briliant. Epistolele lui trædau
amorul pætimaø care°l mistuia. Din toate colﬂurile lumii le expedia cælætorul.
Fraze uluitoare øi îndræznealæ de amorez. María Thielman mi°a cæzut øi mie
cu tronc. Mi°o øi imaginam: o actriﬂæ dispreﬂuitoare, sub diadema ei de perle.
Dar cum ajunseseræ în cufærul mamei scrisorile acestea? Nu mi°a fost dat s°o
aflu niciodatæ.
În 1910, an memorabil, am intrat la øcoalæ: o hardughie cu clase dæræpænate
øi beciuri întunecoase. De pe culmea pe care se afla øcoala, admiram primævara
râul Cautín, øerpuind printre malurile cu meri pædureﬂi. Fugeam de la ore øi
ne vâram picioarele în apa rece, clipocind peste bolovanii albi.
La cei øase ani ai mei, øcoala îmi oferea multe perspective. Totul putea fi
misterios. Laboratorul de fizicæ în care n°aveam voie sæ intru, plin cu instrumente minunate, retorte øi eprubete. Biblioteca, veønic închisæ. Copiii pionerilor
nu prea erau atraøi de øtiinﬂæ. Dar cel mai fascinant era beciul. Acolo tæcerea
øi bezna erau depline. La lumina lumânærilor ne jucam de°a ræzboiul. Învingætorii îøi legau prizonierii de stâlpii vechi. Øi azi mai simt încæ mirosul de
umezealæ, loc tainic øi mormânt, miros emanat de beciul øcolii din Temuco.
Am crescut øi am prins gustul cærﬂilor. Isprævile lui Buffalo Bill, cælætoriile
lui Salgari mi°au plimbat sufletul prin împæræﬂia visului. Prima iubire, cea mai
curatæ, prindea aripi în scrisorile adresate Blancæi Wilson. Era fata fierarului
øi unul dintre bæieﬂi, mort dupæ ea, m°a rugat sæ°i concep eu epistolele de amor.
Nu mai øtiu cum sunau scrisorile acelea, dar pesemne erau primele mele încercæri literare, fiindcæ întâlnindu°mæ odatæ cu fata, m°a întrebat dacæ eu eram
autorul scrisorilor expediate de prietenul ei. Am consimﬂit, din cale afaræ de
tulburat. Øi°atunci mi°a dæruit o gutuie pe care fireøte cæ n°am mâncat°o,
pæstrând°o ca pe o comoaræ. Colegul meu pierzând inima fetei, i°am scris în
continuare lungi scrisori de dragoste, ræsplætite toate cu gutui.
La øcoalæ colegii nu°mi cunoøteau øi nici nu°mi apreciau talentul de poet.
Færæ prejudecæﬂi, ﬂinutul de graniﬂæ fusese botezat Far West. Prietenii mei se
numeau Schnakes, Schlers, Hausers, Smiths, Taitos, Seranis. Cei ce ne numeam
Aracenas, Ramírez sau Reyes, eram cu toﬂii la fel. Nume basce nu existau. Dar
sefardite da: Abala, Franco, øi irlandeze: Mc Gyntis, ori poloneze: Yanichewkys.
O luminæ întunecatæ cu iz de lemn øi apæ aveau numele araucane: Melivilius
ori Catrileos.
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Uneori se încingeau bætæi cu ghinde de stejari în øopronul cel mare øi încuiat.
Doar cel ce°a fost lovit de o ghindæ, øtie cât de mult doare. În drum spre øcoalæ
ne umpleam buzunarele cu ghinde. Eu nu prea eram ﬂineam la trântæ, forﬂæ
n°aveam deloc, iar dibæcie øi mai puﬂin. Mereu cædeam de prost. Pânæ sæ væd
minunæﬂia de ghindæ: verde, strælucitoare, cu scufia ei aspræ°cenuøie, pânæ sæ°mi
fac o capsæ de bombæ, pe care mi°o øi øterpelea cineva de sub ochi, mæ øi trezeam
cu ghindele puhoi în cap. Când am ajuns în clasa a doua, mi s°a næzærit sæ°mi
îndes pe cap o pælærie impermeabilæ, de un verde crud. Pælæria, ponchoul,
felinarele de semnalizare, roøii øi verzi; toate erau ale tatei øi mæ fascinau teribil.
Când reuøeam aøadar sæ°i iau pælæria ca s°o port la øcoalæ, nu mai era nimeni
ca mine... Ploua cu gæleata când mi°am îndesat pe cap pælæria de muøama
verde, ce pærea un papagal. Când am ajuns în øopron, trei sute de zurbagii se
fugæreau ca nebunii, aøa cæ pælæria mi°a zburat de pe cap, chiar ca un papagal.
Am fugit dupæ ea, dar când s°o prind, zbura iar în urletele infernale ale copiilor.
De°atunci nici n°am mai væzut°o vreodatæ.
În amintiri pierd cronologia precisæ a faptelor. Îmi vin în minte momente
banale, dar importante pentru mine øi îmi pare cæ prima aventuræ eroticæ s°a
consumat cumva între vis øi realitate. Poate cæ în iubire øi naturæ s°au aflat
mereu germenii poeziei mele.
În faﬂa casei locuiau douæ fete care îmi aruncau întruna ocheade, de mæ
îmbujoram tot. Pe cât de timid eram eu, pe atât de dræcoaice øi îndræzneﬂe erau
ele. Într°o zi stæteam în faﬂa casei øi încercam sæ nu le bag în seamæ. ﬁineau în
mâini ceva ce mæ fascina. M°am apropiat prudent øi mi°au arætat: un cuib de
pasære sælbaticæ, din muøchi øi fulgi, adæpostind câteva ouæ de culoarea
peruzelei. Dar când am întins mâna dupæ cuib una din ele mi°a zis cæ trebuia
mai întâi sæ°mi dau jos pantalonii. De spaimæ am øters°o iute, urmat de tinerele
nimfe ce°øi purtau cu mândrie comoara. În fuga mea am ajuns într°o fundæturæ
ce dædea spre vechea brutærie a tatei. Fetele m°au prins din urmæ øi°au început
sæ mæ tragæ de pantaloni, când deodatæ s°au auzit paøii tatei. De cuib øi ouæ s°a
ales praful acolo, în brutærie, în vreme ce sub tejghea eu øi fetele nici nu mai
respiram de groazæ.
Altædatæ cæutam obiecte øi fiinﬂe minuscule dintr°o lume de basm øi am dat
de o spærturæ în gard, în fundul curﬂii; prin ea am zærit un teren viran, vast cât
curtea noastræ. Am simﬂit c°avea sæ se întâmple ceva, aøa cæ m°am dat câﬂiva
paøi înapoi. Prin spærturæ a apærut mânuﬂa unui copil de vârsta mea. M°am
apropiat, dar mâna nu mai era øi°n locul ei apæruse o jucærie: o oiﬂæ albæ.
Oaia avea lâna decoloratæ iar roﬂile pe care alunecase cândva jucæria, dispæruseræ. Nicicând nu væzusem o oiﬂæ atât de frumoasæ. Am alergat într°un
suflet acasæ øi m°am întors cu un dar pe care l°am læsat în acelaøi loc: un con
de brad uøor desfæcut, cu parfum de balsam, la care ﬂineam enorm.
Mâna copilului n°a mai apærut øi nici c°am mai væzut vreodatæ o asemenea
jucærie. Am pierdut°o într°un incendiu, dar øi acum, la vârsta asta, de câte ori
trec prin faﬂa unui magazin de jucærii trag cu coada ochiului în vitrinæ...
Degeaba însæ, o asemenea jucærie nu s°a mai fæcut niciodatæ.
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Arta ploii
Aøa cum apæreau frigul, ploaia øi noroiul pe stræzi, deci crunta øi cinica iarnæ
australæ, la fel se ivea øi vara în aceste ﬂinuturi, galbenæ øi toridæ. Ne înconjurau
munﬂi virgini, dar eu voiam sæ cunosc marea. Din fericire, tata a închiriat o casæ
de la unul dintre colegii lui feroviari. Tata, mecanic de tren, îi trezea pe toﬂi cu
fluierul lui la patru dimineaﬂa, pe o beznæ adâncæ (de ce s°o fi spunând patru
dimineaﬂa, n°am înﬂeles niciodatæ). Din secunda aia nu mai era liniøte: lumânærile valsau în vântul øuierætor iar mama, fraﬂii mei Laura øi Rodolfo øi bucætæreasa alergau de colo°colo, împachetând saltelele mari — devenite imense
mingi înfæøurate în pânzæ de iutæ — øi cærându°le grabnic afaræ. Paturile
improvizate trebuiau suite în tren. Erau calde saltelele când porneau cætre gara
apropiatæ. Sfrijit øi bolnævicios de fel, trezit brusc din somn, aveam greﬂuri øi
frisoane. În casæ forfota nu mai contenea. Tot avutul unei familii særace era luat
în vacanﬂa de o lunæ de zile. Chiar øi uscætoarele de ræchitæ — aøezate deasupra focului pentru a usca cearøafurile øi hainele mereu umede din pricina
climei — erau urcate în cæruﬂa ce aøtepta sæ ducæ bagajele la garæ.
Trenul stræbætea o parte din acel ﬂinut rece, de la Temuco la Carahue.
Traversa nesfârøite întinderi, nepopulate øi necultivate, intra în pæduri virgine
øi se zgâlﬂâia ca la cutremur prin tunele sau pe poduri. Gæri izolate se iveau în
inima câmpiei, printre salcâmi øi meri înfloriﬂi. Indienii araucani, cu veømintele
lor tipice øi mæreﬂia lor ancestralæ aøteptau în gæri ca sæ le vândæ pasagerilor
miei, gæini, ouæ øi ﬂesæturi. Tata cumpæra întotdeauna câte ceva, dupæ nesfârøite tocmeli. Trebuia sæ°l vezi: cu barba lui blondæ ridica în sus o gæinæ, încercând sæ înduplece vreo araucanæ indiferentæ, ce nu renunﬂa defel la preﬂul ei.
Gærile se întreceau în nume care mai de care mai frumoase, aproape toate
moøtenite de la vechile aøezæri araucane. În acest ﬂinut s°au dat cele mai
crâncene bætælii între invadatorii spanioli øi primii chilieni, adeværaﬂii fii ai
acestor pæmânturi.
Labranza era prima garæ, urmatæ de Boroa øi Ranquido. Nume cu iz de
plante sælbatice, cu sonoritæﬂi ce mæ cucereau. Aceste nume araucane însemnau
întotdeauna ceva deosebit: miere tæinuitæ, iaz ori pârâu la margine de codru,
munte cu nume de pasære. Treceam prin satul Imperial, unde poetul don Alonso
de Ercilla fusese cât pe ce sæ fie executat, din ordinul guvernatorului spaniol.
În secolele XV øi XVI aici s°a aflat capitala conchistadorilor. Araucanii,
luptând ca sæ°øi apere ﬂinutul, au inventat tactica pæmântului pustiit. N°a ræmas
piatræ pe piatræ, în oraøul descris de Ercilla ca fiind frumos øi mândru.
Ajungeam apoi în oraøul port fluvial. Trenul fluiera mai vesel, înnegrea
câmpia øi gara cu trâmbe de fum de cærbune, bæteau clopotele øi se simﬂea deja
mirosul apei; era albia latæ, azurie øi calmæ a fluviului Imperial, care se apropia
de ocean. Coborârea numeroaselor bagaje, strângerea micii familii øi mersul
cu cæruﬂa trasæ de boi pânæ la vaporul ce avea sæ coboare pe fluviul Imperial
era un adeværat spectacol dirijat de ochii albaøtri øi de fluierul de feroviar al
tatei. Pachete øi pasageri se instalau la bordul vaporaøului care ne ducea la
mare. Nu existau cabine. Mæ aøezam lângæ provæ. Curentul apei învârtea roﬂile,
maøinile micii ambarcaﬂiuni gâfâiau øi scrâøneau, taciturnii locuitori ai sudului
încremeneau pe covertæ, ca niøte mobile.
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Câte un acordeon se tânguia romantic, invitându°te sæ iubeøti. Nu existæ
ceva mai tulburætor pentru o inimæ de cincisprezece ani decât sæ traversezi un
fluviu lat øi necunoscut, printre maluri stâncoase, în drum spre marea cea
misterioasæ.
Imperialul de Jos era o înøiruire de case cu acoperiøuri colorate, ridicate pe
malul apei. Din casa care ne aøtepta, øi chiar mai înainte, de pe vechiul chei unde
ancorase vaporaøul, auzeam de departe vuietul mærii ca un tunet, ca un seism
îndepærtat. Marea øi talazurile ei intrau în viaﬂa mea.
Casa aparﬂinea lui don Horacio Pacheco, un agricultor priceput care în luna
în care ne gæzduia îøi lua tractorul øi batoza, stræbætând cu ele dealuri øi drumuri
impracticabile. Cu maøina lui strângea grâul indienilor øi al ﬂæranilor, care træiau
izolaﬂi de locuitorii de pe coastæ. Era un uriaø care apærea brusc în sânul familiei
noastre feroviare, cu vocea lui tunætoare, øi plin de praf øi paie. Apoi dispærea
la fel de zgomotos, reîntorcându°se la treaba lui din munﬂi. Pentru mine era încæ
un exemplu de viaﬂæ aspræ într°un ﬂinut austral.
Totul îmi pærea plin de mister: casa, stræzile desfundate, existenﬂele necunoscute din jur, zarva din port øi zbuciumul mærii îndepærtate. Locuinﬂa avea
o imensæ grædinæ ajunsæ în paraginæ, cu un chioøc în mijloc din øipci de mesteacæn, deteriorat de ploaie øi næpædit de plante agæﬂætoare. În afaræ de mine
nimeni nu pætrundea în umbroasa°i singurætate unde creøteau iedera, caprifoiul
øi poezia mea. E drept cæ°n grædina aceea mai era øi alt obiect fascinant: o barcæ
mare, relicva unui teribil naufragiu, ce zæcea acolo færæ valuri ori furtuni,
pierdutæ printre maci.
Cæci în acea grædinæ neîngrijitæ, din voia omului ori din întâmplare, creøteau
doar maci. Celelalte plante evitaseræ locul întunecos. Erau maci mari øi albi ca
porumbeii, stacojii ca picurii de sânge, mov øi negri, ca væduvele uitate. Nu mai
væzusem niciodatæ o asemenea mare de maci. Îi admiram cu o teamæ oarecum
superstiﬂioasæ — pe care doar macii o pot inspira — øi totuøi mai rupeam câte
unul øi atunci tulpina frântæ îmi læsa pe degete un lichid læptos, ce ræspândea
o mireasmæ sælbaticæ. Mângâiam petalele de mætase finæ øi le pæstram apoi
într°o carte. Erau pentru mine aripi de fluturi uriaøi, ce uitaseræ zborul.
Când am ajuns pentru prima oaræ în faﬂa oceanului am ræmas færæ grai. Între
douæ dealuri înalte (Huilque øi Maule) se dezlænﬂuia furia oceanului. Nu erau
doar valurile ninse ce se înælﬂau cu câﬂiva metri deasupra capetele noastre, ci
øi bætaia unei inimi uriaøe, pulsul universului.
Familia aøeza acolo feﬂele de masæ øi ceainicele. Înghiﬂeam alimentele cu
nisip, dar nu°mi pæsa. Ce mæ îngrozea era momentul apocaliptic când tata ne
poruncea sæ facem baie în mare. Departe de valurile mari, apa ne øfichiuia cu
biciurile ei reci pe mine øi pe sora mea, Laura. Øi tremuram la gândul cæ vreun
val, cu atingerea lui, ne putea târî spre malurile stâncoase. Când soræ°mea øi
cu mine, ﬂinându°ne de mânæ, cu dinﬂii clænﬂænind în guræ øi învineﬂiﬂi de frig,
ne pregæteam sæ murim, auzeam fluierul tatei care punea capæt martiriului.
Øi o sæ mai povestesc øi alte taine din acel ﬂinut. Una cu caii de tracﬂiune, alta
cu casa celor trei femei fascinante.
La marginea cætunului erau câteva case mari, probabil niøte tæbæcærii ale
unor basci de origine francezæ. Aproape întotdeauna bascii aceøtia se ocupau
în sudul ﬂærii cu industria pielæriei. Ce°i drept, nu prea øtiam despre ce era
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vorba. Tot ce voiam era sæ væd cum la o anumitæ oræ, pe înserat, ﬂâøneau pe
poartæ niøte cai mari, care o porneau la galop spre sat.
Erau cai de tracﬂiune, iepe øi mânji uriaøi, cu coame ca niøte plete în vânt
pe grumazurile lor lungi. Când alergau, smocurile de pær de pe picioarele lor
lungi fluturau ca niøte panaøuri. Erau roibi, albi, suri, viguroøi. Aøa ar fi arætat
pesemne vulcanii de°ar fi putut ﬂâøni la trap ori la galop, precum caii. Stræzi
præfuite øi bolovænoase se cutremurau la trecerea lor. Nechezatul lor ræguøit,
venind parcæ din adâncul pæmântului, înfiora væzduhul pânæ atunci netulburat.
N°am mai væzut asemenea cai — mândri, neasemuiﬂi, statuari — pânæ în China;
aceia însæ erau ciopliﬂi în piatræ, servind drept monument funerar dinastiei
Ming. Dar cea mai venerabilæ piatræ nu se comparæ cu spectacolul oferit de acele
tulburætoare animale care în ochii mei de copil pæreau ivite din tenebrele visului
spre a trece în lumea uriaøilor.
De fapt acea lume sælbaticæ era plinæ de cai. Pe stræzi, cælæreﬂi chilieni, germani sau mapuches1, purtând ponchouri negre de lânæ, încælecau sau descælecau
întruna de pe cai. Caii, hræniﬂi mai bine sau mai prost, costelivi sau robuøti,
ræmâneau acolo unde°i læsau stæpânii lor, pæscând iarba din livezi øi scoﬂând
aburi pe næri. Erau obiønuiﬂi cu stæpânii lor øi cu viaﬂa izolatæ din sat. Ceva mai
târziu, încærcaﬂi cu desagi cu merinde sau cu unelte, se întorceau pe potecile
din munﬂi sau galopau la nesfârøit pe nisip, de°a lungul ﬂærmului. Uneori câte
un cælæreﬂ araucan ieøea dintr°o casæ de amanet ori dintr°un birt mizerabil, îøi
încæleca credinciosul roib øi o pornea îndæræt spre casæ, pe drumuri înfundate,
clætinându°se în øa, dintr°o parte în alta, mort de beat. Privindu°l cum porneøte
astfel la drum, legænându°se în chip primejdios, credeam cæ centaurul cherchelit
o sæ cadæ, dar mæ înøelam: de fiecare datæ se îndrepta în øa pentru ca apoi sæ
se aplece iar øi tot drumul o ﬂinea aøa. Stræbætea kilometri întregi, iar apoi se
afunda în natura sælbaticæ, pærând un animal øovæielnic øi totuøi, printr°o
minune, invulnerabil.
Veri la rând am revenit în ﬂinutul acesta fascinant, pæstrând aceleaøi tabieturi
familiale. Timpul trecea, iar eu creøteam, citeam, iubeam øi scriam, între
urâcioasele ierni din Temuco øi fermecatele veri de pe malul mærii.
Am început sæ cælæresc, iar viaﬂa mi°a devenit mai plinæ øi mai palpitantæ
pe drumuri de pæmânt bætætorit ori pe poteci ocolitoare. Calea mi°o aﬂineau
plantele încâlcite, liniøtea ori ciripitul pæsærilor în pædure sau vreun pom înflorit,
purtându°øi podoaba stacojie, ca un maiestuos arhiepiscop al munﬂilor, ori nins
de o bætaie de flori neøtiute. Øi uneori, nesperata floare de copihue, sælbaticæ,
înverøunatæ, atârnând de tufe ca un picur proaspæt de sânge. M°am obiønuit
cu calul, cu hamurile, cu øaua tare øi complicatæ, cu pintenii ascuﬂiﬂi care°mi
zornæiau sub cælcâie. Plajele nesfârøite ori munﬂii rebeli mi°au pætruns în suflet,
poezia ivindu°se din dragostea mea pentru cel mai solitar tærâm al planetei.
Au trecut ani de°atunci, dar acea legæturæ, revelaﬂie ori pact cu spaﬂiul au existat
mereu în viaﬂa mea.

1

Mapuches — indieni araucani din Chile.
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Primul meu poem
O sæ væ spun acum o poveste cu pæsæri. La lacul Budi lebedele erau vânate
cu sælbæticie. Se apropiau de ele tiptil cu bærcile øi apoi vâsleau repede°repede....
Lebedele, ca øi albatroøii, îøi iau greu zborul fiindcæ au aripi mari; mai întâi
aleargæ, apoi patineazæ pe luciul apei. Oamenii le prindeau øi le omorau,
lovindu°le cu bastoanele.
Într°o zi am primit o lebædæ muribundæ. Era una dintre acele minunæﬂii pe
care n°am mai væzut°o niciunde în lume: lebæda cu gât negru. O corabie ninsæ
cu un gât zvelt, vârât parcæ într°un strâmt ciorap de mætase. Ciocul portocaliu
øi ochii roøii.
Asta s°a întâmplat la ocean, în Puerto Saavedra, Imperialul de Jos.
Când mi°a fost adusæ, lebæda era aproape moartæ. I°am spælat rænile øi i°am
vârât bucæﬂele de pâine øi peøtiøori pe gât. Vomita totul. Øi totuøi i s°au vindecat
rænile øi a început sæ înﬂeleagæ cæ îi sunt prieten. Iar eu am priceput cæ dorul
o ucidea. Øi atunci, luând pasærea grea în braﬂe am pornit°o aøa pe stræzi,
ducând°o la fluviu. Înota puﬂin, în apropierea mea. Îmi doream sæ prindæ peøti
øi îi arætam pietricelele de pe fund, nisipurile pe unde se strecurau peøtii argintii
din sud. Dar ea privea cu ochi triøti depærtarea.
Aproape douæzeci de zile am dus°o zilnic la fluviu øi înapoi la mine acasæ.
Lebæda era aproape la fel de mare ca øi mine. Într°o zi mi°a pærut mai
îngânduratæ; a înotat lângæ mine, dar n°a mai fost atentæ la gângæniile pe care
o învæﬂasem sæ le înhaﬂe. Era nemiøcatæ øi atunci am luat°o iar în braﬂe, ca s°o
duc acasæ. Øi deodatæ am simﬂit o panglicæ desfæøurându°mi°se la piept øi ceva,
un fel de braﬂ negru, îmi mângâia obrazul. Era gâtul ei lung øi unduitor care
cædea. Aøa am aflat cæ lebedele nu cântæ când mor.
În Cautín vara e dogoritoare. Cerul øi grâul ard. Pæmântul vrea sæ°øi revinæ
din letargie. Vara ia prin surprindere casele, aøa cum le luase øi iarna. Merg pe
câmp øi tot merg. Mæ pierd pe dealul Ñielol. Sunt singur øi am buzunarul
burduøit cu scarabei. Într°o cutie am un pæianjen pæros, pe care l°am prins nu
demult. Cerul nu se mai vede. Pædurea e întotdeauna umedæ øi alunec;
væzduhul e cutremurat de ﬂipætul unei pæsæri, urletul fantomatic al cucuvelei.
O cruntæ presimﬂire mæ înfioaræ. Florile de copihue, ca stropii de sânge, abia se
disting. Sunt doar o vietate mæruntæ sub ferigi uriaøe. În dreptul gurii mele
zboaræ un guguøtiuc, fâlfâind din aripi. Ceva mai sus, alte pæsæri cu glas ræguøit
râd de mine. Nu gæsesc drumul de întoarcere. E târziu deja.
Tata n°a venit încæ. Va ajunge pe la trei sau patru dimineaﬂa. Urc sus, la mine
în cameræ. Citesc Salgari. Plouæ de rupe pæmântul. Noaptea øi ploaia se vor
aøterne într°o clipæ peste întreaga lume. Iar eu sunt singur øi scriu versuri în
caietul cu pætræﬂele, de aritmeticæ. A doua zi mæ trezesc când mijesc zorii.
Prunele sunt încæ verzi. Urc dealurile în fugæ. Am un pacheﬂel cu sare la mine.
Mæ caﬂær într°un copac, mæ instalez comod, muøc cu grijæ dintr°o prunæ, apoi
scot din guræ o bucatæ øi pun sare pe ea. Øi o mænânc aøa. Øi fac asta cu o sute
de prune. Øtiu deja cæ°s prea multe.
Cum vechea casæ ne°a luat foc, locuinﬂa cea nouæ îmi pare misterioasæ. Mæ
cocoﬂ pe gard øi mæ uit în curtea vecinæ. Nu°i nimeni. Ridic de jos niøte scânduri.
Dedesubt descopær doar niøte amærâﬂi de pæianjeni. În fundul curﬂii e privata.
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Pomii din jur sunt plini de omizi. Migdalii îøi dezvæluie fructul acoperit cu un
puf alb. Cu o næframæ albæ prind tæunii færæ sæ le fac ræu. O clipæ îi ﬂin prizonieri,
apoi îi duc la ureche. Ce zumzæit formidabil!
Cât e de singur copilaøul poet înveømântat în negru în ﬂinutul de graniﬂæ,
întins øi înfricoøætor! Treptat, viaﬂa øi cærﬂile îmi dezvæluie taine copleøitoare.
Nu pot uita ce am citit asearæ: fructul arborelui de pâine l°a salvat pe
Sandokan øi pe prietenii lui în îndepærtata Malaysie.
Nu°mi place Buffalo Bill, fiindcæ îi omoaræ pe indieni. Dar ce cælæreﬂ
formidabil! Øi ce pajiøti øi corturi conice aveau pieile roøii!
Am fost adesea întrebat când am scris primul poem, când s°a næscut în
mine poezia.
O sæ încerc sæ°mi amintesc. Demult, în copilærie, când abia buchiseam literele, am simﬂit deodatæ o emoﬂie puternicæ øi am scris câteva cuvinte cu jumætæﬂi
de rimæ, diferite de limbajul cotidian. Le°am transcris pe o hârtie pradæ unei
neliniøti crescânde, unei senzaﬂii necunoscute: un fel de angoasæ øi de tristeﬂe.
Era un poem dedicat mamei, adicæ celei ce a îndeplinit acest rol în viaﬂa mea,
angelica mea mamæ vitregæ care mi°a vegheat copilæria. Incapabil sæ°mi judec
prima creaﬂie, le°am arætat°o pærinﬂilor. Stæteau în sufragerie, cufundaﬂi într°una
din acele discuﬂii în øoaptæ, ce despart mai ræu ca o apæ adâncæ lumea copiilor
de cea a adulﬂilor. Le°am întins hârtia cu vorbele mele, frumos rânduite, tremurând încæ dupæ cea dintâi vizitæ a inspiraﬂiei. Cu gândul aiurea tata a luat°o
în mânæ, a citit°o distrat øi tot distrat mi°a înapoiat°o, întrebând:
— De unde ai copiat°o?
Øi øi°a continuat în øoaptæ discuﬂia începutæ cu mama, despre problemele
lor importante.
Cred cæ aøa s°a næscut primul meu poem øi astfel m°a întâmpinat pentru
prima oaræ — distratæ — critica literaræ.
Între timp înaintam în lumea cunoaøterii pe învolburatul fluviu al cærﬂilor,
în chip de navigator solitar. Setea mea de lecturæ nu se potolea zi øi noapte. La
mare, în micul port Saavedra, am dat peste biblioteca municipalæ øi peste un
bætrân poet, don Augusto Winter, care°mi admira pofta grozavæ de lecturæ.
„Le°ai citit deja?“ mæ întreba, împrumutându°mi un nou Vargas Vila, un Ibsen,
un Rocambole. Înghiﬂeam ca un struﬂ, totul la græmadæ.
Cam pe vremea aceea a sosit la Temuco o doamnæ înaltæ, ce purta rochii
foarte lungi øi pantofi cu tocuri joase. Era noua directoare a liceului de fete.
Venea din oraøul nostru austral, din provincia cu zæpezi multe, Magellan.
Se numea Gabriela Mistral.
O priveam stræbætând oraøul cu rochiile ei învoalte øi mæ temeam. Dar când
i°am fæcut o vizitæ, mi s°a pærut o femeie cumsecade. Avea chipul bronzat,
trupul frumos ca o amforæ araucanæ — cæci prin vine îi curgea sânge indian —
øi un zâmbet larg øi generos, care°i scotea la ivealæ un øirag de dinﬂi albi øi
strælucitori ce luminau pe loc încæperea.
Eram prea tânær, prea timid øi îngândurat ca sæ°i pot fi prieten. Am væzut°o
doar de cîteva ori, suficient însæ pentru a°mi dærui de fiecare datæ câte o carte.
Erau întotdeauna romane ruseøti, pe care ea le considera cele mai bune din lite-
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ratura universalæ. Pot spune cæ Gabriela m°a iniﬂiat în acea gravæ øi teribilæ lume
a romancierilor ruøi, Tolstoi, Dostoievski øi Cehov devenind autorii mei preferaﬂi. Pânæ în ziua de azi.

Casa celor trei væduve
Am fost invitat odatæ la treieratul grâului într°o zonæ muntoasæ, destul de
departe de oræøelul nostru. M°a atras ideea de a pleca neînsoﬂit, încercând sæ
descopær de unul singur potecile abrupte. M°am gândit cæ dacæ mæ pierd o
sæ°mi saræ cineva în ajutor. M°am îndepærtat cu calul de Imperialul de Jos,
galopând de°a lungul apei. Pacificul se dezlænﬂuie aici, valurile lui izbind cu
forﬂæ stâncile øi copacii de pe Maule, cel mai înalt deal din zonæ. Am pornit°o
apoi pe malul lacului Budi. Valurile loveau îngrozitor poalele dealului. Trebuia
sæ profitæm de cele câteva clipe când valul se spærgea, îndepærtându°se pentru
a se forma iar, ca sæ stræbatem iute fâøia dintre pæmânt øi apæ, înainte ca un nou
val sæ mæ zdrobeascæ cu cal cu tot de vreo stâncæ.
Odatæ trecutæ primejdia, priveam franjurile sinilii°încremenite ale lacului
desfæcându°se spre apus. Plaja se întindea nesfârøitæ pânæ la værsarea lacului
Toltén, undeva hæt departe. Coastele chiliene, adesea stâncoase øi abrupte, se
preschimbæ brusc în fâøii interminabile øi zile øi nopﬂi întregi poﬂi înainta pe
nisip, atingând spuma mærii.
Plajele par nesfârøite, conturând întreaga ﬂaræ ca un inel ce înconjoaræ
planetele, inel bætut de vuietul mærilor sudului: o panglicæ întinsæ pe tot ﬂærmul
chilian, pânæ dincolo de Polul Sud.
În pæduri îmi dædeau bineﬂe aluni cu crengi verzi°strælucitoare, încærcate cu
fructe, alune roøii ce pæreau vopsite cu chinovar. Ferigile colosale din sud erau
atât de înalte, încât puteam trece pe sub ele cælare, færæ sæ le ating. Când le
atingeam totuøi cu capul, din frunzele lor verzi picurau pe mine stropi de rouæ.
În dreapta mea se întindea lacul Budi: oglindæ azurie, neclintitæ, împrejmuitæ
de crânguri îndepærtate.
În jurul meu, nici ﬂipenie de om. Abia spre sfârøitul cælætoriei am întâlnit
niøte pescari ciudaﬂi. Acolo unde ocean øi lac se unesc, se îmbræﬂiøeazæ ori se
înfruntæ, valuri furioase aruncæ pe mal peøti oceanici. Labanii laﬂi øi argintii,
zbætându°se zadarnic pe bancurile de nisip erau cei mai cæutaﬂi. Pescarii: unu,
doi, patru, cinci, drepﬂi øi tæcuﬂi, pândeau peøtii rætæciﬂi, aruncând dupæ ei un
trident în apæ, cu toatæ puterea. Ridicau apoi în sus ovalurile argintii ce
tremurau øi mai stræluceau o datæ în soare înainte de a°øi afla sfârøitul în coøurile
pescarilor. Deja se însera. Pæræsisem malurile lacului øi o pornisem spre crestele
munﬂilor. Încetul cu încetul se læsa întunericul. Ca o øoaptæ ræguøitæ izbucnea
deodatæ tânguirea vreunei pæsæri sælbatice. Un vultur ori un condor pærea sæ°øi
încetineasæ zborul, semnalizându°mi prezenﬂa, urmærindu°mæ cu aripile lui
negre în zborul greoi. Lætrau, schelælæiau øi°mi ieøeau în cale vulpi iuﬂi, cu coadæ
roøie øi alte ciudate vietæﬂi din tainica pædure.
Mi°am dat seama cæ m°am rætæcit. Pædurea øi noaptea, bucuria mea altæ datæ,
mæ umpleau acum de groazæ. Un drumeﬂ singuratic mi°a apærut deodatæ în cale

