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Tatăsău, ajuns bazari, îi spusese că raiul 
e un covor : sufletele saltă cu el, uşoare ca 
scrumul ori ca sca mele moi de lână. Simţea iz 
de mătase în nări şi iuţeală de cânepă. Când 
se întorcea în Tabriz, carpetele vorbeau sin
gure, despre lucruri nenăscute în natură : tran
dafiri îmbăiaţi în caşmir şi ghirlande de mure, 
scuturate pe lotuşi albi. Faguri cu nectar înche
gat şi struguri de gheaţă, printre care tremurau 
pâcle. Bondari cât o nucă, prinşi în goarnele 
unor crini de cleştar şi crenguţe de mirt, de pe 
care se zbicea ploaia. Limbi de foc, în rotiri de 
mandală şi cârcei cu sclipiri de rouă. Chenare 
şi romburi, urzeală de catran şi de aur fărâ
miţat. Doar femeile şi destinul pot săţi joace 
sufletul astfel. Doar covoarele de Tabriz, cu 
îngeri lăsaţi în muţenia sacră să aştepte veni
rea celui deal doisprezecelea imam.

Între ai lui, doar Omar pricepea atât de bine 
covoarele şi, vorbindule, le numea în cap : de 
noapte, de masă, de rugăciune, de singurătate, 
de însoţire. Singurul care pricepea tot atât era 
Shams, dar el dispăruse. Ai lui ajunseseră negus
tori, dar bunicăsău avea săi rămână cel care 
îl adusese pe Galt în podişul Persiei, pe când 
tatăsău se făcuse un ins care se smiorcăia de 
Ashura. Amândoi fuseseră preoţi, dar trăiau în 
mreaja de aţă şi de noduri peste care călcau, 
în bazar, dimineaţa, credincioşi şi umale, pân
dari ai virtuţilor din Mohamadan, ucenici şi 
bătrâne cu treabă. Beau ceai cu azerii, de îndată 
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ce se încheia rugăciunea, şi ştiau să numească 
felurile de ţesătură : cu iţe nomade – purpurii 
ca rugina –, cu fire luxoase, Bidjar ori gilimuri 
aspre, din păr de cămilă.

Când voiau să preţăluiască un covor fără 
preţ, îl chemau pe Omar săl calce. Avea tăl
pile lungi şi scobite ca nişte luntre ce călă
toreau fără vâsle. Păstra sub ele un ochi aparte, 
care se încuscrea cu urzeala şi bătătura. Întro 
dupăamiază, se trezise vorbind : „Covorul ăsta 
nul da, e al meu !“. Era un kelim Ghashgai, 
înţepător şi tenace sub călcătură, ca un blestem.

— Dar sunt câteva zeci la fel de frumoase ! 
zisese bunicusău.

Nu făcea să se încontreze de faţă cu muş
teriii, însă Omar se îndârji iar : „Nu îl da, că îl 
vreau !“.

Tatăsău se schimbase la faţă, dar găsise, 
totuşi, puterea să mai glumească, pentru cei 
care ascultau :

— Dar mai e până te însori, băiete, nai nici 
şaptişpe ani ! Şi, pe urmă, nu tu eşti primul 
care îl vrea !

Aştepta un afgan care se tocmise şi care îi 
număra paşii dintre fiere şi flacără, fiindcă 
preferatul lui avea două nuanţe : era simplu şi 
paşnic ca o câmpie, desăvârşit ca un joc.

— Ce îţi place întratât  ? îi şoptise bunicusău 
dintro parte.

Sub tălpile lui dogorea bucuria culorilor din 
roşul vâscos precum vinul vechi şi un galben 
de ambră, cum doar în deşert mai văzuse lucind 
nisipuri. Era un covor nesfârşit ce urca în cer, 
chiar din pofta sângelui dea fi roşu şi de a 
mişca măruntaiele lumii pe dedesubt.

— Bunicule, lasămil, se rugase atunci pre
cum un nepot care nu mai ceruse niciodată 
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nimic şi, cu toate astea, taicăsău rulase covo
rul şi îl vânduse. 

Până seara, bătrânul ia dăruit un covor cu 
fir de argint şi opt sute de mii de noduri pe 
metru : un păienjeniş din povestea de iubire şi 
moarte a unui maestru semnat Abtin pe latura 
scurtă, între firele de un albastru întunecat. 
Primea iarăşi ceva ce nu aşteptase. Omar ia 
zis Soarele nopţii, fiindcă era filigranul nocturn 
al unui astru ciudat, enigmatic şi fără seamăn : 
un soare vânăt, prins între fibulele de cupru 
ale unei nopţi înstelate. Nu văzuse ceva mai 
neaşteptat şi de aceea se îndră gosti de covor 
ca de o lume văzută printro fereastră.

Curând, ia devenit nelipsit ca odihna şi apa, 
iar când îl pusese pe duşumea visase că zboară 
cu el precum Solomon, lăsânduşi Tabrizul la 
poalele munţilor. Dar, când se mutase la Teheran, 
zborul spre cerul roşu al zorilor devenise tul
burător şi nui mai plăcea. Ghazal nu ştia nimic 
despre călătoriile lui, fiindcă nu păreau lucruri 
de spus nevestei. Unchiusău îl avertizase îna
inte dea se însura : „Nu îi spune totul femeii“ 
şi îşi ţinuse gura pecetluită.

Dar, în ţara lui nouă, aproape îl uitase. Îl 
uitase ori se temea să îl arate străinilor. În 
mansardă, Soarele nopţii stătea legat ca un 
pergament şi sprijinit de peretele cu tablouri. 
De mai multe ori întrebaseră ce covor e acolo 
şi pentru ce nu îl aşeza lângă pat. Omar nu 
răspundea, însă după ziua în care i se păruse 
că fusese la un pas dea orbi, îl desfăşurase 
ca pe un zaronim1 şi îngenunchease pe el, chit 
că nu prea ştia ce avea de făcut.

1. Covor persan de rugăciune, cu dimensiuni tipice : 
150×100 cm.
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Nu ar fi crezut niciodată că dervişul rotitor 
e un vânzător de kebab. Încă se vorbea despre 
taicăsău, el însuşi sufit, care avusese o pră
vălie printre armeni, lângă biserica Preabunei 
Marii, unde era foarte preţuit. Murise zâmbind, 
pe când punea gălbenuşul peste o porţie de 
berenj1, la o masă cu oaspeţi. Bucătarul şi 
femeia în casă duseseră farfuriile amestecate 
cu lacrimi, însă nimeni nu ştiuse nimic până 
la sfârşit, când puseseră fructele.

Atunci, curtea lor din cartierul Miar se umplu 
de străini – azeri, evrei, rusnaci rătăciţi şi adepţi 
ai Coranului, între care sufiţii se vedeau de 
departe. Mevleviţii nu erau îndrăgiţi nici în 
nord, la Tabriz, nici în altă parte, iar în cultul 
provinciei Azerbaijan nici nu existau. De aceea 
Shams, odrasla băcanului, a lui Baba Yassin, 
îşi pierduse urma.

Era derviş sufit, dar stătea la tejghea ca un 
negustor. Sau aşa vorbeau oamenii – Tabrizul 
avea un milion şi mai bine de suflete vii, când 
Omar cu tatăsău şi bunicusău ajunseseră.

— Ai văzut Shabestanul  ? la întrebat întro 
zi cineva pe ceasornicar, iar bătrânul acela se 
spunea că era ultimul frate în viaţă al lui Yassin. 

Bunicusău îl văzuse, dar sala de rugăciune 
din Masjide Kabud nu mai era ceea ce fusese 
pe vremuri – peruzeaua Islamului –, ci o încă
pere de sub cupolă, sprijinită de minarete şi 
doar brâiele cu scriere riqa, albastru cu alb, 
mai vorbeau de vechea ei glorie.

Aici toţi erau altfel decât fuseseră : preotul 
zartosht venerat trecea drept şiit, pe când fiusău 

1. Garnitură de orez, amestecată cu ou crud, care 
însoţeşte carnea de miel.
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văduv cu băiatul, Omar, împărţeau bazarchiul1 
fostei pieţe de chihlimbar, ca doi nouveniţi.

Se mutaseră vara şi răcoarea plăcută din 
Arge Tabriz le mersese la inimă, fiindcă nu 
bănuiau furiile viscolului de la mijlocul toam
nei. Omar se scăldase din prima zi în râul 
Talkhe şi făcuse fotografii cuşmelor de zăpadă 
care se zăreau de pe lacul din El Goli2, dacă 
nu erau nori. Descoperise că îi plăceau mânca
rea şi apa, zidurile cetăţii lui Ali Shah şi şcoala 
Talebieh, chiar de lângă locul unde bunicusău 
îşi etalase covoarele. Descoperise că deznădej
dea care îl rodea în deşert, înainte să plece din 
casa pe care tocmai ce o vânduseră, se schimba 
în mâhnire calmă şi împăcată.

— Fiul tău pare un flăcău de nădejde, îi 
spusese lui taicăsău mullahul de la moscheea 
Jameh, şi era un lucru liniştitor pentru un 
părinte. 

Pe urmă avuseseră o casă a lor, pe strada 
Vahidi, îndestulată şi cu terasele însorite. Era 
cumpărată din firele, din mătasea şi lâna covoa
relor ceţi vorbeau în caravanseraiul pe care 
bunicusău îl schimbase întrun regat al car
petelor şi chilimurilor de preţ.

În doar patru ani era cunoscut de toţi angro
siştii miliardari care veneau dinspre Moscova, 
interesaţi să cumpere marfă de calitate, fără 
culori chimice şi poliester. În al cincilea an, 
tatăsău şi bunicusău deveniseră proprietari 
ai unei ţesătorii cu opt lucrătoare şi cu doi 
paznici. Bătrânul mobed începuse să scrie o 
istorie a lui Zarathustra, ticluită în modelele 
puse de ţesătoare în urzeală şi bătătură. Erau 

1. Stand în vechile bazaruri iraniene.
2. Grădină publică din Tabriz, în nordul Iranului.
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minuni noi, care nu mai fuseseră arătate întrun 
bazar şi care plăceau.

Omar semplinise în acest oraş nou şi i se 
părea că se şi îngrăşase, de aceea pornise în 
căutarea unui club de gimnastică zurkhane1, 
deşi nu mai era crud cât ar fi trebuit, ca săncapă 
pe mâna unui morshed2. În cele din urmă, găsi 
o sală în Piaţa Sa’at, dar era prea departe de 
casa lor. Se înscrisese şi fusese primit ca noche3, 
dar mersese doar de câteva ori, de ajuns cât să 
îl cunoască pe Shams. Fiul dervişului Yassin, 
mai în vârstă cu nouă ani, era pish kesvat4 şi 
muncea din greu să ajungă şeful ceremoniei. 
Era un bărbat gata de însurat, cu un corp 
frumos şi o minte scăpărătoare. Omar chiar 
crezuse la început că e un poet singuratic, mai 
ales că îl chema Shams. Era nume de învăţat 
şi de alchimist, de profet. Nui spusese decât 
târziu că e mevlevit, fiul dervişului Yassin, des
pre care armenii ziceau că nar fi îngropat, ci 
că rămăsese o boare de trandafiri, ce adia seara, 
înainte de lună plină.

Dar nici derviştii nu mai erau cum credea, 
aşa că Omar nu dădu prea mult suflet ştirii. 
El, care navea prieteni de atât de mult timp, 
se lăsase în tihna apropierii de acest camarad, 
care îi ştia pe Rumi şi pe Hafez ca pe rugăciune. 
Omar navea urechi pentru poezie, dar Shams 

1. Sport specific vechiului imperiu persan, încă prac
ticat în Iran, dar dispărut în celelalte ţări ale Orien
tului Mijlociu.

2. Îndrumător în cluburile de gimnastică zurkhane 
din Iran.

3. Începător, novice în ierarhia sportivă a cluburilor 
de zurkhane.

4. Atlet antrenat, grad mediu în ierarhia sportivă a 
cluburilor de zurkhane.


