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Naºterea poetului
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Când mama poetului se întreba unde anume fusese conceput poetul, doar trei posibilitãþi intrau în
vederile ei: o noapte pe o bancã într-un parc public,
o dupã-amiazã în apartamentul unui prieten al
tatei poetului sau o dimineaþã într-un colþ romantic
din împrejurimile Pragãi.
Când aceeaºi întrebare ºi-o punea tatãl poetului,
acesta ajungea la concluzia cã poetul fusese zãmislit
în apartamentul prietenului sãu, cãci în ziua aceea
toate îi merseserã anapoda. Mama poetului refuzase
cu încãpãþânare sã meargã în apartamentul prietenului, de douã ori se certaserã din aceastã pricinã ºi tot
de atâtea ori se împãcaserã, — în timp ce fãceau
amor, în broasca uºii apartamentului vecin se auzi un
scârþâit de cheie, mama poetului se sperie, câteva clipe rãmaserã nemiºcaþi, dupã care începurã din nou
sã se iubeascã, încheind amândoi actul amoros într-o
stare de tensiune nervoasã, cãreia tatãl îi atribuia
conceperea poetului.
În schimb, mama poetului nu accepta nici o clipã
cã poetul fusese conceput într-un apartament de
împrumut (domnea acolo o dezordine de celibatar,
ºi mama cercetase cu un sentiment de repulsie
cearºaful patului rãvãºit, pe care zãcea pijamaua
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mototolitã a necunoscutului), ºi respinse, deopotrivã,
posibilitatea ca poetul sã fi fost conceput pe o bancã
într-un parc, unde ea se lãsase convinsã sã facã
dragoste cãlcându-ºi pe inimã ºi fãrã sã fi simþit vreo
plãcere, socotind, cu dezgust, cã numai prostituatele
fac amor în felul acesta pe bãncile din parcurile
publice. În consecinþã, era ferm încredinþatã cã poetul nu putuse fi conceput decât în timpul unei
dimineþi însorite de varã, la adãpostul unei stânci
înalte ce se ridica patetic printre alte stânci, într-o
vâlcea unde praghezii se duceau sã se plimbe duminica. Decorul acesta e convenabil din mai multe
motive ca loc al zãmislirii poetului: luminat de
soarele amiezii, e un decor nu de obscuritate, ci de
strãlucire, de zi, nu de noapte; e un loc aflat în
mijlocul unui spaþiu natural deschis, cu alte cuvinte
— un loc anume fãcut pentru zborurile înaripate; ºi,
în sfârºit, fãrã a fi prea departe de ultimele clãdiri
ale oraºului, e un peisaj romantic, presãrat de stânci
ce þâºnesc dintr-un pãmânt rãscolit cu sãlbãticie.
Toate acestea i se pãreau o imagine expresivã a celor
trãite ºi simþite de ea în acele clipe, cãci nu fusese,
oare, marea ei iubire pentru tatãl poetului o revoltã
romanticã împotriva platitudinii ºi vieþii aºezate a
pãrinþilor ei? Nu existase, oare, o tainicã asemãnare
între curajul de care dãduse dovadã ea, fiica unor
comercianþi înstãriþi, alegând un inginer fãrã un
sfanþ în buzunar, ce abia îºi terminase studiile, ºi
acest peisaj sãlbatic?
Mama poetului trãia atunci marea ei iubire ºi decepþia ce-i urmase vreme de câteva sãptãmâni
frumoasei dimineþi, petrecute la poalele stâncii
amintite, n-avusese darul s-o schimbe cu nimic. Cu
toate acestea, când se duse sã-ºi anunþe iubitul, cu
o însufleþitã bucurie, cã indispoziþia intimã care-i
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tulbura sfârºitul fiecãrei luni a vieþii sale se lasã aºteptatã de mai multe zile, inginerul i-a replicat, cu o
indiferenþã revoltãtoare (nouã însã, ni s-a pãrut
prefãcutã ºi stânjenitã), cã nu putea fi vorba decât de
o perturbare banalã a ciclului vital, ce-ºi va regãsi,
fãrã îndoialã, ritmul sãu binefãcãtor. Mama ºi-a dat
seama cã iubitul ei refuza sã împãrtãºeascã speranþele ºi bucuriile ei, se simþi rãnitã ºi nu-i mai adresã
o vorbã pânã în ziua în care medicul îi aduse la cunoºtinþã cã era însãrcinatã. Tatãl poetului îi spuse cã
ºtia un ginecolog care i-ar descotorosi cu discreþie de
toate necazurile, iar mama izbucni într-un hohot de
plâns nestãvilit.
Miºcãtoare motive de revoltã. Mai întâi se revoltase împotriva propriilor ei pãrinþi din pricina unui
tânãr inginer, ca apoi sã alerge la ei cu sufletul la
gurã, cerându-le sprijin împotriva lui. Iar pãrinþii n-o
dezamãgirã: se duserã numaidecât sã discute cu
inginerul, îi vorbirã deschis, iar acesta, înþelegând cã
nu exista nici o posibilitate de scãpare, cãzu de acord
asupra unei cãsãtorii frumoase, ºi acceptã, fãrã
sã protesteze, o zestre considerabilã, ce avea sã-i
permitã deschiderea unei întreprinderi de construcþii
proprii; dupã care îºi transportã modesta avere, douã
valize mari ºi late, în vila unde tânãra mireasã locuia
cu pãrinþii ei din ziua în care se nãscuse.
Totuºi, capitularea grabnicã a inginerului nu-i
putea ascunde mamei poetului faptul cã aventura în
care ea se avântase nebuneºte, cu un elan pe care-l
socotise sublim, nu era împãrtãºirea marii iubiri
asupra cãreia credea cã dispunea de un drept de
proprietate absolut. Tatãl ei era proprietarul a douã
drogherii înfloritoare, iar fiica profesa morala socotelilor echilibrate; din moment ce investise totul în
dragoste (nu ezitase sã-ºi trãdeze propriii pãrinþi ºi
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sã pãrãseascã tihna cãminului lor liniºtit), voia, la
rândul ei, ca partenerul sã depunã în casa comunã,
o contribuþie egalã de sentimente. Vrând sã repare
aceastã nedreptate, se strãduia sã retragã din casa
comunã a afecþiunii ceea ce depusese, oferindu-i
soþului ei, dupã încheierea cãsãtoriei, o înfãþiºare
trufaºã ºi plinã de asprime.
Sora mamei poetului pãrãsise nu de mult vila
familialã (se mãritase ºi închiriase un apartament
în centrul Pragãi), astfel cã bãtrânul comerciant ºi
soþia acestuia rãmãseserã în camerele de la parter,
iar inginerul ºi fiica lor se instalaserã în cele trei
încãperi de sus — douã mari ºi una mai micã — al
cãror aranjament rãmãsese aºa cum fusese stabilit,
în urmã cu douãzeci de ani, de tatãl tinerei mãritate, atunci când construise vila. Dobândirea unui
cãmin, gata amenajat, era mai curând un câºtig al
inginerului, cãci, în afara conþinutului celor douã
valize amintite, nu mai poseda absolut nimic. Cu
toate acestea, socoti cu cale sã sugereze câteva modificãri mãrunte, menite sã schimbe un pic aspectul
încãperilor. Dar mama poetului nu putea sã admitã
ca bãrbatul, care voise s-o trimitã sub cuþitul ginecologului, sã aibã cutezanþa de a rãsturna vechea
rânduialã a interiorului în care sãlãºluia spiritul
pãrinþilor ei — douãzeci de ani de dulci ºi plãcute
obiceiuri, de reciprocã intimitate ºi de perfectã
siguranþã.
Tânãrul inginer capitulã ºi de data asta, fãrã nici o
împotrivire, îngãduindu-ºi doar un slab protest, pe
care þinem sã-l menþionãm: în camera soþilor se afla o
mãsuþã micã al cãrei picior robust susþinea o placã
rotundã din marmurã grea, cenuºie, pe care era aºezatã o statuetã înfãþiºând un nud de bãrbat þinând în
mâna stângã o lirã sprijinitã pe rotunjimea robustã a
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ºoldului sãu. Mâna dreaptã a bãrbatului se curba într-un gest patetic, de parcã în clipa aceea degetele sale
apucau sã atingã strunele; piciorul drept împins înainte, capul uºor înclinat într-o parte, iar ochii aþintiþi
spre cer. Sã mai adãugãm la toate acestea cã bãrbatul
avea o faþã nespus de frumoasã, pãrul cârlionþat, ºi
cã albeaþa alabastrului în care era sculptatã statueta
împrumuta personajului ceva din duioºia femininã
sau din divinitatea virginalã; de altfel, nu întâmplãtor am folosit cuvântul divinitate: potrivit inscripþiei
gravate în soclul statuetei, bãrbatul cu lira nu era
nimeni altul decât însuºi zeul grec Apollo.
Rareori însã mama poetului se uita la bãrbatul
cu lira fãrã sã scrâºneascã din dinþi. Mai tot timpul
acesta oferea privirilor partea sa posterioarã: o datã
servea de agãþãtoare pentru pãlãria inginerului,
altã datã capul delicat era acoperit de o gheatã a
inginerului, iar uneori era îmbrãcat chiar cu câte un
ciorap urât mirositor al acestuia, lucru considerat de
mama poetului drept o profanare ultraodioasã a stãpânului Muzelor.
Dacã mama poetului privea toate astea cu nervozitate ºi nerãbdare, de vinã nu era doar slabul ei
simþ al umorului: de fapt ea intuise foarte exact cã,
aºezând câte un ciorap pe trupul lui Apollo, soþul ei
îi dãdea a înþelege, prin aceastã bufonerie, ce anume
disimula el prin tãcerea sa: cã, de fapt, respingea cu
desãvârºire universul ei, iar capitularea lui în faþa ei
nu avea decât un caracter foarte provizoriu.
Aºa se face cã obiectul de alabastru deveni un
autentic zeu antic, cu alte cuvinte o fiinþã dintr-o
lume supranaturalã care, intervenind în universul
uman, încurcã destinele, conspirã ºi dezvãluie
necunoscutul. Tânãra cãsãtoritã îl considera aliatul
ei, iar visãtoarea ei feminitate fãuri din el o creaturã
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vie, ai cãrei ochi cãpãtau uneori culorile unor iriºi
iluzorii ºi a cãrei gurã dãdea impresia cã respirã.
Fãcu o pasiune pentru acest micuþ bãrbat gol-puºcã,
umilit pentru ea ºi din pricina ei. Îi contempla chipul fermecãtor ºi, curând, începu sã-ºi doreascã din
adâncul inimii ca pruncul ce creºtea în pântecul ei
sã-i semene acestui frumos duºman al soþului ei. ªi
voia sã-i semene atât de mult, încât sã-ºi poatã imagina cã naºterea lui nu se datora soþului, ci operei
tânãrului ºi fermecãtorului bãrbat. ªi astfel îl implora sã modifice, printr-o înfãptuire a magiei sale,
trãsãturile embrionului, sã le transforme, sã le transfigureze, aºa cum fãcuse odinioarã marele Tiþian, în
timp ce picta unul dintre tablourile sale pe pânza
ratatã a unuia dintre discipolii sãi.
Însuºindu-ºi instinctiv modelul Fecioarei Maria —
care devenise mamã fãrã mijlocirea unui procreator
uman, ajungând astfel idealul unei iubiri materne în
care tatãl nu se implicã ºi nu vine sã semene discordia, mama poetului era animatã de dorinþa
provocatoare de a-i da copilului sãu prenumele de
Apollo, prenume având pentru ea semnificaþia aceluia care nu are un tatã-pãmântean… În acelaºi timp
însã, ºtia cã un nume atât de pompos ar avea darul
sã-i îngreuneze viaþa fiului ei ºi, amândoi, deopotrivã, ar fi de râsul lumii. Aºa stând lucrurile, cãutã un
prenume ceh care sã fie demn de zeitatea juvenilã a
Greciei ºi se gândi la prenumele de Jaromil (care înseamnã iubitor de primãvarã sau iubitul primãverii), iar
aceastã alegere se bucurã de încuviinþarea tuturor.
De altfel, era în toiul primãverii ºi liliecii erau în
plinã floare când fu condusã la maternitate unde,
dupã câteva ceasuri de suferinþã, tânãrul poet se
strecurã din carnea ei, alunecând pe cearºaful pãtat
al lumii.
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