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Josquin sări pe masă cît era de înalt şi începu să vor-
bească tare. 

— Fată, ascultă aici la mine, iubita mea ! Eram părăsit 
de toată lumea în bezna puşcăriei, cu dinţii scoşi ! Eram 
îngheţat pe marginea unui drum de ţară şi lumina dispă-
rea încet-încet ! Eram în faţa uşii închise de la o casă în 
care ardea focul şi copiii rîdeau la masă ! Eram singur 
şapte zile la rînd încuiat în mansardă şi dîrdîind de febră ! 
Şi eu te-am găsit pe tine, nu tu pe mine ! 

iar magde strigă furioasă ca o leoaică.
— Ca să pleci acum iar ! Ca să pleci din nou de lîngă 

mine şi de lîngă mama ! Ca să ne laşi şi să ne părăseşti ! 
Şi de ce aş avea încredere în tatăl meu dacă acela ar mai 
fi ! Şi cum te-am recunoscut eu pe tine, în acest adaos de 
întîmplări fără sens adunate în nu prea multă viaţă ! 

— Nu eu am să plec, ci tu ai să pleci, ca să mă laşi 
în urma ta şi să mă uiţi ! zise Josquin şi în mintea lui gîndi : 
acum mă cert cu ea cine a găsit pe cine şi cine o să 
părăsească pe cine ! Ce nefericire ! ia aminte la tatăl tău 
aşa bătrîn şi gras cum este el ! las-o pe maică-ta, că altceva 
este între mine şi ea, ce tu nu ai cum să ştii din punctul 
de vedere al vieţii ! Cum să nu ai încredere în mine, neru-
şinato ! Nu tu m-ai recunoscut pe mine, ci eu pe tine, tu 
nu aveai după ce să mă recunoşti ! Şi ce importanţă ar 
avea dacă te-aş părăsi, important e cu totul altceva ! magde 
speră că el va zice ce, dar el nu zise ce. De unde ştii tu, 
strigă Josquin în continuare, cîtă lumină a curs pînă acum 
pe lume ? Ce ştii tu ? Ascultă-mă pe mine care nu ştiu 
pentru mine, dar pentru tine ştiu, eu aş prefera să fiu 
nimeni, tu n-ai cum să înţelegi asta ! 

Şi magde, plîngînd în continuare cu multă sîrguinţă, 
neputînd să-l înduioşeze pe Josquin care era terminat.

— te-am recunoscut după mersul tău, neschimbat pînă 
în ziua de azi şi în pînzele albe ! mersul tău de şcolar, 
cum zicea mama, de şcolar şi de rege ! 
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Josquin, marţial, coborî pleoapele, bălmăji cu un ce 
hieratic. 

— magde, voi ridica acest divan, îţi dai seama tu ce 
înseamnă ce facem noi acum la scara istoriei, noi avem 
tupeul de a pretinde că încurcătura vieţilor noastre repre-
zintă o buclă a istoriei ! Şi de bună seamă, făcu el un 
rotocol cu mîna, nu reprezintă ! 

— Ba da, strigă magde, reprezintă ! reprezintă ! 
magde vorbea, şi pe faţa ei, la care Josquin se uita în 

mod hrăpăreţ, cu neruşinare, se schimbau expresiile ei 
preferate, fără prea mare legătură cu ceea ce spunea, ba 
o simplă bună dispoziţie, ba o tristeţe complicată, căzînd 
pe chipul ei ca lumina unui copac ce s-ar fi mişcat alături. 
Se aflau la o terasă, într-unul din cele mai frumoase col-
ţuri ale acestei lumi poligonale, chihlimbarii, false, gîndi 
el, oamenii treceau încoace şi încolo, încercînd să împrăş-
tie uniform florile scuturate pe jos. Pe masă erau Novas 
del Papagai a lui Arnaut de Carcassès şi nişte Viderunt & 
Sederunt de Pérotin, ale căror intrări în inventar şi fişe de 
împrumut Josquin le făcuse dispărute ca să i le poată face 
cadou lui magde. Acum o întrebase ce-a mai făcut şi se 
străduia să găsească cît de cît posibilitatea de a vorbi cu 
ea normal. Fata, adică femeia de lîngă el care devenise 
printr-un artificiu operaţional singura lui fată în vecii veci-
lor, ieşind din cercul nesfîrşit al femeilor şi intrînd în 
cercul acelor creaturi la care raportarea este imposibilă, 
fiice, surori, mame, care pretind întregi categorii pentru 
cîte un singur exemplar, în fine, magde, vorbea despre 
ceva, în vreme ce Josquin încerca să-şi compună o figură 
cît mai simpatică (franc, bărbătesc, poate, se gîndi el) şi 
se gîndea cum să manevreze din cuvinte, căci va fi nevoie, 
după cum bine presupunea el, în acea euforie sceptică. 
lumina lăsă o umbră pe obrazul magdei, pe pielea ei 
netedă, şi umbra aia fu pentru o secundă tot ce e stricător 
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în noi şi tot ce e nemuritor. Bărbatul avu senzaţia că a 
găsit o rezolvare complet neaşteptată în acea după-amiază 
la scurtul text al problemei vieţii lui. Se simţea în siguranţă 
alături de această femeie tînără, a cărei frumuseţe va fi 
lucrat şi avea să mai lucreze împotriva ei înseşi. Ea se 
afla în mijlocul feudei ei care cuprindea tot ceea ce în 
momentul acela Josquin putea vedea cu ochii, mirosi cu 
nasul şi auzi cu urechile. Ea şi domeniul ei îl făceau pe 
el să se simtă protejat în interiorul turbionului ai cărui 
pereţi fuseseră concepuţi într-o dimensiune imposibilă ca 
să arate a copaci cu lumină în ei şi a mese albe aici. 
Adică aici unde era el, invitat de ea în acest prezent calin, 
pe care ea îl ţinea în posesie printr-un rang care putea fi 
recunoscut doar de către Josquin şi exercitat doar asupra 
lui. Capacitatea lui de a se bucura şi de a suferi era redusă. 
totuşi acum, în timp ce magde mînca un măr şi se uita 
la măr pe toate părţile ca să vadă de unde să-l mai 
mănînce, pînă îl termina pe tot, şi din cînd în cînd îşi 
aranja rochia central europeană cu un gest reflex, Josquin 
hotărî în sinea lui că, în ciuda sprîncenelor foarte negre 
care îi dădeau un aer de hoţoaică, era mai frumoasă ca 
mă-sa. la o anumită depărtare de terasă se adunaseră mai 
mulţi care stăteau şi se uitau la magde cu un aer prostit, 
uneori la lăută şi la Josquin, cu invidie just proporţionată 
şi cu pretenţia că e un nenorocit – se ştie doar pe mîinile 
cui ajung femeile frumoase. Josquin ştia şi el asta. Numeroase 
femei frumoase intraseră pe mîinile lui. Dar quiproquo-ul 
durase destul. Josquin se ridică în picioare, bătu cu lin-
guriţa în pahar şi, pradă beţiei la care contribuise şi alco-
olul, implicînd nişte oameni necunoscuţi, la ei în ţară, în 
problemele a doi străini cu accent pronunţat, spuse, de 
băut la toată lumea, mi-am regăsit fiica pierdută. magde 
îşi ascunse faţa în mîini şi se lăsă tăcerea. Doar o pasăre 
mai fu gureşă. Ce alibi îşi găsise şi nenorocitu’ ăsta ca să 
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poată să umble cu una cu douăzeci şi cinci de ani mai 
tînără, se gîndi la mese. magde nu avea de unde şti că 
trubadurul era un tip teatral, care nu avea de unde şti că 
nimic nu o deranja mai tare pe magde decît ca toată lumea 
să se uite la ea într-o cîrciumă, fie şi toamna, cînd bucu-
ria creşte în sufletul oamenilor şi-l face delăsător. Josquin 
se mai clătină încă o dată, tot teatral şi se aşeză. la care 
magde, se ridică şi zise timid, dar tare : Şi încă un rînd 
de la mine !, ceea ce destinse atmosfera, nu se ştie de ce. 
oamenii înţeleseră că era vorba de băutură, de două ori, 
şi aşa, de două ori, era poate mult mai acceptabil. Un tip 
de la altă masă, cu chef, le făcu semn să vină la ei, Josquin 
o privi lung pe tovarăşa aceluia şi se prefăcu interesat să 
accepte, dar magde îi făcu semn cu piciorul pe sub masă 
să înceteze. Aceasta fu prima lui victorie în relaţia cu 
fii-sa, şi din nou un fel de veselie îi opri respiraţia. magde 
era binedispusă la rîndul ei şi bău şi ea ceva, foarte puţin, 
deşi nu foarte slab, şi muzicantul fu mîndru. Se însera 
pentru a nu ştiu cîta oară. Era apăsătoare senzaţia că mai 
devreme sau mai tîrziu trebuia ca fiecare să verse, pe cît 
posibil dintr-o mişcare, toată cutia cu detalii în faţa celui-
lalt, punîndu-l la curent cu ceea ce pînă acum nu existase, 
cu toate întîmplările din viaţa celuilalt, ca un fond care 
nu putea să lipsească pentru orice ar mai fi putut şi ar 
mai fi trebuit să urmeze. Pe Josquin, cel puţin cînd se 
gîndea să ia pînza de pe tabloul vieţii lui, îl apuca frica. 
iar fata probabil nu avea falsul entuziasm care îţi trebuie 
ca să povesteşti mai îndelung sau nu vedea rostul unei 
asemenea intimităţi pripite. Aşa că îşi puseră alte întrebări. 
Însă nu trecu mult pînă cînd la terasă începură să cînte 
un viorist şi un acordeonist, şi prin toată lumea trecu ceva 
ca un oftat de uşurare care de fapt corespundea îngreu-
ierii în mod plăcut, probabil cu melancolie şi cinabru, a 
sufletului. Josquin spuse ai apucat să vezi Intabolatura 
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de Lauto a lui Spinacino, o s-o tipărească în curînd, că 
deocamdată n-aveţi nimic scos pentru lăută. Nu, zise 
magde, nu învăţ după cărţi. Băiete, strigă Josquin. Da, 
dom’ şef, zise acela apropiindu-se uşor legănat, pentru că 
asta era voinţa acordeonului. mesa Hercules Dux Ferrariae 
o ştiţi ? Nu domnule, se apără acordeonistul, dar dacă mi-o 
fluieraţi, n-o să vă pară rău. Ce să ţi-o mai fluier ! ? se 
întrebă şi Josquin, şi îşi produse ghitara de sub masă, apoi 
simţind nevoia de a-şi pune şi pălăria pe cap, pentru a 
crea în jurul său un spaţiu simbolic în care să se concen-
treze în voie. Dar cîntă un cîntec simplu din Alicante, cu 
trei înflorituri. Abia apucase să înceapă, că acordeonistul 
şi vioristul erau acolo, pe cîntec. Josquin se înteţi şi el 
atunci şi începură să cînte fără milă, scoţînd din carierele 
acelor instrumente muzicale vagonete cu toate sunetele 
posibile cu alte sunete înăuntru lor şi făcîndu-i pe oameni 
să se gîndească la nişte lucruri la care nu se mai gîndiseră 
de mult şi pe care de obicei le ocoleau, iar acum cobo-
rîseră în mijlocul lor. În mijlocul lor strălucea magde. Apoi 
în mijlocul exploziei de baloane şi panglici colorate de 
muzică se auzi şi timbrul şubşirel al lăutei, prima lăută 
care sunase în aceste locuri, şi Josquin tresări cînd îşi 
dădu seama că trăim într-o lume de muzicieni, de mari 
muzicieni. În clipa aceea se prăvăli un perete de lăzi şi 
peste toată lumea năvăli un imens cavaler smead, cu un 
imens acordeon roşu, care răcni : am auzit ceva nou ce 
nu cunosc ! Am auzit ceva muzică ! şi roti ochii în toate 
părţile, se opri puţin asupra lui Josquin, dar trecu mai 
departe după o ezitare ; pînă cînd o văzu pe magde şi îi 
sărută ca un barbar rochia, strigă la ea cîntă ! ! şi începu să 
dea şi el la acordeon. magde zumzăi la corzi şi Dimitrie 
Cantemir (l-aţi recunoscut) bîzîi şi el la clape. totul o luă 
razna aşa cum îşi dorise dintotdeauna. muzicantul îşi făcu 
din nou datoria eroică. Ţiganul arătă încă o dată că era 
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cel mai bun după moşul din Alicante şi o numi pe magde 
privighetoarea, conform unui pont pe care i-l dăduse în 
tinereţe urmaşul direct al unui cruciat, pont pe care îl 
lăsase nefolosit păstrîndu-l pentru o ocazie specială. la 
sfîrşit, bărbatul o trase pe fată mai într-o parte, dar Dimitrie 
făcu oricum chetă şi veni să le aducă banii ; se uita răpit 
la magde, care se uita la el cu multă plăcere, căci era 
frumos şi cu părul în inele în toate părţile şi o cămaşă 
alllllbă. Pentru a împiedica o complicare inutilă a tramei, 
Josquin se interpuse şi afectă obtuzitate. Dar îl subestimase 
pe Dimitrie, care foarte şlefuit sărută mîna femeii, o mai 
privi o dată pătrunzător şi plecă fluierînd Hercules Dux 
Ferrariae. tatăl şi fiica se aşezară la masă oarecum con-
fuzi, poate pentru că tocmai trecuseră pentru prima oară 
împreună prin ceva. magde, fără să-şi dea seama ce face, 
îi zîmbi cu toată gura şi Josquin îi zîmbi şi el, zăpăcit 
deodată. Apoi magde îl întrebă dacă are şi voce. Poţi afla 
singură, făcu Josquin, dacă tu ai, atunci nu poate fi decît 
pentru că eu am, dacă nu, nu. E complicat, dintr-o dată 
să te trezeşti cu un tată pe cap, spuse ea. Eu m-am trezit 
cu tine pe cap, ăsta e adevărul, zise celălalt. Se apropia 
timpul de a vorbi din nou, şi trubadurul îşi luă inima în 
dinţi şi vru să afle ce se întîmplase. magde se uită în aer.

viaţa proprie, o conspiraţie de fapte, era conectată 
printr-o mînă de vorbe la restul vieţilor. Posibilitatea neaş-
teptată de a vorbi trebuia să se verse undeva, aducînd o 
legătură sau manifestînd un protest, capturînd un înţeles 
bezmetic. Josquin ascultă deci această poveste uitîndu-se 
mai mult într-o parte, ca şi cum ar fi vrut s-o lase pe 
magde singură ca să poată povesti. motivele ei pentru a 
veni aici i se părură destul de neclare, dar asta mai mult 
îl făcu să creadă că ele erau valabile, că nu erau altceva 
decît un nou omagiu adus zăpăcelii din lume. Dar cu cît 


