SCRISORI ÎNTREDESCHISE

„Se pare cã la noi, imediat cum ieºim din adolescenþã,
brusc începem a îmbãtrîni...”
Dragã prietene,

Î

þi imaginezi sã-þi vezi, în
sfîrºit, realizat un vis
demult dorit, dar sã te uiþi
la el cu bucurie ºi tristeþe.
Bucurie pentru împlinire ºi
descoperire. Tristeþe pentru
aceeaºi descoperire, care,
totuºi, întristeazã. Un sentiment
dedublat, cu douã feþe! Or, în realitate, aºa o fi?!
Bucuria ºi tristeþea fiind douã din cele trei feþe ale
personajului mitic. A treia rãmînînd la discreþia mea,
sã mi-o închipui ca pe o mascã sub care se ascunde
adevãratul chip al visului împlinit.
M-am întors din Italia! ªtiai cã plec. Þi-am relatat
înainte de-a porni la drum. Acum vreau sã-þi
povestesc ce-am izbutit sã adun în aluna fermecatã,
adicã în memorie. Trebuie doar sã-þi imaginezi...
Italia cea cu surîsul Giocondei pe chip! Dar ºi cea
care a acumulat într-o cizmã imaginarã atîta istorie,
încît te miri cum de nu s-a cufundat de preaplin în
apele lacome pe care le-a strãpuns cu tocu-i odatã ºi
pentru totdeauna (oare?)...
Visam sã cunosc aceastã þarã! Iar de multe ori în
vis vizitasem Italia. Mi-a fost cãlãuzã mai întîi
Gianni Rodari, atunci cînd m-a speriat realitatea, el
mi-a oferit refugiu în poveste; apoi Robertino
Loretti, mica-mare vedetã a copilãriei mele – îl imitam (atunci, în copilãrie), zbierînd cu disperare în
speranþa cã mã va descoperi ºi pe mine un cineva...
Mai tîrziu mi-am ales ºi alte cãlãuze: Michelangelo,
Rafael, Leonardo Da Vinci. ªi, mai apoi, mai
aproape de cea din azi, i-am descoperit pe Pavarotti,
Fellini, Buzatti, Fallaci... Am ajuns sã regret (trãdînd
în tainã cauza lui Burebista ºi Decebal), cã nu s-a
extins, în spaþiu ºi timp, Imperiul Roman, ca sã ne
cuprindã, sã ne încorseteze, astfel încît sã nu
ajungem protejaþi de alte imperii mult mai barbare,
mai nesãþioase (deºi toate au menirea de a cuceri ºi a
domina). N-a fost sã fie! Eram mult mai aproape de
sorginte, de Munþii Latiniei din care ne tragem ºi,
poate, n-am fi ajuns atît de rãtãciþi ºi mereu în
cãutare de sine. Am fi tînjit cît am fi tînjit dupã niºte
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idealuri pierdute în visurile dacilor ºi, asemeni unui
orfan înfiat de o familie onorabilã, de viþã, cãpãtam
ºi noi un strop de sînge albastru sau ne înzdrãveneam
cu lapte de lupoaicã, de n-ar mai fi putut nimeni
(niciun neam rãtãcitor) sã ne schimbe, nici sã ne
modifice originea. Eram romani ºi... puctum! Nu ne
mai ziceam români?! Sau poate, astfel, noi,
aceºtilalþi din spaþiul în care a încolþit mãrul discordiei, nu ne mai frãmîntam cu întrebãri gen: suntem ori ba români? Nu se mai luau de piept
înverºunaþii savanþi, fiecare trãgînd fie spre turta
coaptã de daci, fie spre pizza nãscocitã de careva
dintre multele ºi diferitele triburi adunate în spaþiul
botezat Imperiu Roman... Cine ºtie dacã ar fi fost
mai bine?! Dar simt cã nu era mai rãu decît am ajuns
dupã ce s-a scurs peste noi Timpul cu tot felul de
scursuri, lãsîndu-ne precipitat înnãmolit pe limbã, pe
paginile istoriei; în fine, ºtirbindu-ne din ce ne-a fost
menit.
Cînd scriam legenda Domniþa pãstoriþã – despre
curajul, dar ºi despre cãderea (picajul!) dacilor, i-am
întîlnit aievea (de fapt, în vis!) pe Zamolxis ºi pe
Traian. Unul mi-a dat de înþeles cã într-o zi, departe
în timp, dar nu se ºtie în care veac ºi sub ce chip,
vom da nãvalã ºi, într-un mod ciudat, vom cuceri
Roma. Altul mi-a sugerat cã cei cu ochii albaºtri, deun neam cu mine, pãstreazã sînge de dac ºi (aceºtia)
niciodatã nu trãdeazã, pe cînd acei cu ochi negri, care
au în vene amestec de sînge roman, mult mai facil
pot fi convertiþi la trãdare. E o ipotezã care poate fi
detronatã uºor. Deºi... Deseori m-am întrebat: de ce
unii de acelaºi neam cu mine simt atît de diferit,
judecã altfel ºi tind prin tot ce gîndesc ºi fac spre
neamuri strãine... De ce? Din acelaºi izvor alãptaþi
(cu aceeaºi limbã, istorie hrãniþi), unii tind spre
rãdãcini ancestrale, alþii smulg cu dinþii din aceleaºi
rãdãcini, ca sã le stîrpeascã. Parcã aº pricepe (cauza)
ºi, totuºi, n-am ajuns sã înþeleg (cu toate cã bãnuiesc... de ce?). Speram, dragã prietene, sã nu-l fi
supãrat pe Traian Împãratul dupã scrierea mea bazatã mai mult pe intuiþie sau îmi ziceam cã a fost o
coborîre ºi o înãlþare în Timpul trecut. Pe Traian,
acel roman plin de încredere în sine, mai mult eu
decît Dochia (prima domniþã a dacilor), l-am respins,
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împietrindu-mi imaginaþia pe Ceahlãu ºi luînd chip
de pãstoriþã cu o turmã de oi de asemenea împietrite.
Cu siguranþã nu l-am necãjit, personajele din cripta
trecutului nu pot fi deranjate de cei intraþi în Timp
mult mai tîrziu. Altfel n-aº fi putut ajunge atît de
simplu ºi fãrã pericole pe faimoasa peninsulã...
Italia îmi era ºi îmi este dragã. Probabil, a intuit ºi
ea acest lucru, pãrea cã mã aºteaptã. M-a întîmpinat
la aerogarã o colegã de facultate – tot Claudia (!). Sãi fi prezis cineva – un profet!, cîndva, cã va ajunge
menajerã în Italia, i-ar fi zis aceluia cã e un pãgîn
aiurit sau ºi mai rãu, l-ar fi numit profan, ca sã nu zic
prost. Îmi amintesc, era o studentã bunã, apoi o profesoarã adoratã de elevi. Toate însã i-au rãmas fixate
în amintiri, ca ceva drag ºi dureros... De bine nu fuge
nimeni de-acasã! a fost prima explozie de mãrturisire a colegei mele. Apoi, mi-a arãtat (mi-a dãruit) o
Romã a ei – un oraº pe care dacã-l vezi nu-l mai poþi
uita. Ne-am plimbat ca niºte prinþese dezmoºtenite
pe lîngã vestigiile unui trecut glorios: Colosseo,
Pantheon, Foro Romano, Foro Traiano; Fontana di
Trevi; Piazza San Pietro... Iar ca sã pãtrundem în
Muzeul Vaticanului a trebuit sã ne trezim cu
noaptea-n cap. Aici cînd ajungi eºti ademenit ºi
copleºit de capodopere care au sfidat trecerea fulminantã a timpului ºi, ca în poveste, mergi spre ceva
nepereche... Capela Sixtinã!
Roma e o carte de istorie a omenirii plinã de fapte
ºi destine retuºate de vitregiile vremii, dar ºi cenzurate de ignoranþa inchizitorie a prezentului. La
Roma, ca ºi în Atena, ai ciudata impresie cã alãturi
de tine sau în preajma ta se roiesc zeitãþile – nu doar
cele pietrificate în statui schiloade, cu feþe acoperite
de mãºti mortuare, dar ºi altele pe a cãror umbrã
transparentã pãºesc cãlãtorii curioºi, dar atît de orbi,
totuºi. Am trãit clipe ciudate în statul în stat – în
Vatican. ªtii de ce mi-a amintit fiind acolo? De
spaima care mi-o inspira în copilãrie! O fobie ciudatã
pentru ceva care putea sã schimbe lumea – ºi pe
mine. Mi se pãrea cã e locul de unde pornesc toate
relele pãmîntului. Aºa ni se spunea, aºa ni se inocula zi de zi – la ºcoalã, prin intermediul radioului, al
presei. Se fãcea tot posibilul ca sã dãm crezare minciunilor, sã ajungem la convingerea cã suntem cele
mai fericite creaturi din lume, nãscute în cel mai
benefic spaþiu ºi protejate de cel mai puternic regim
de pe pãmînt. Aici fiind ºi abia acum am aflat cã,
bunãoarã, cea mai bogatã bibliotecã din lume cu literaturã scrisã de comuniºti se aflã la Vatican.
Paradoxal, dar asta e! Doar ajungînd sã-þi cunoºti
inamicul, poþi învinge... Alãturi de alþi pelerini, dar
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în solitudine, cu gîndurile-mi dezrobite ºi eliberate
(sper!) de mentalitatea de rob al destinului, am meditat cîteva clipe ºi m-am rugat pentru încã alte cîteva
împliniri ale Neamului meu în faþa raclei cu moaºtele
Papei Ioan Paul al II-lea, care mi-a fost ºi mi-a rãmas
drag... O Dio, ascolta la mia voce/ e concedi al
mondo per sempre/ la Tua pace... (Giovanni Paolo
II, Le mie preghiere).
Roma, dar ºi alte oraºe italiene sunt invadate de
monumente impozante – amprente ale unui trecut
tumultos. Admirîndu-le ºi trecîndu-le prin inimã pe
toate, m-am întrebat: existã oare un monument al
durerii sufleteºti? Citisem cã aici, pe aceastã peninsulã, într-un oraº, existã un monument al omului urît.
Cît aº fi dat sã-l vãd! Dar, cu pãrere de rãu, n-am
reþinut în care localitate o fi.
Cînd i-am spus altei prietene (care e la Verona de
opt ani) cîte am vãzut, s-a mirat: Eu în toþi anii n-am
reuºit sã descopãr atîtea... I-am rãspuns: Eu am venit
sã vãd, tu ai venit sã munceºti...
Tocmai înflorise iasomia, teiul, magnolia. Aproape
toate oraºele prin care am trecut meteoric (Roma,
Firenze, Bologna, Marostica, Ravenna...) pãreau parfumate. Doar Veneþia mi-a sfredelit nãrile cu miros
de apã stãtutã. Pînã porni o ploaie înverºunatã.
Stropii cristalini, în cãderea lor, încercau sã spulbere
olfacþia imundã. La un moment însã cãderea abundentã a apei cereºti – cãdere cascadicã, m-a
înspãimîntat: apele aruncate din cer se contopeau cu
apele pãmîntului. Pãrea o pînzã impenetrabilã, ca la
începuturi sau, mult mai grav: o declanºare a infernului, pãrea. Cu o zi înainte poposisem la Ravenna,
la mormîntul lui Dante...
Iar dupã ce am trecut (în ultima mea searã pe
peninsulã) prin Brescia pe uliþa licuricilor, unde
femei de toate vîrstele, dar ºi de toate neamurile, care
mai de care mai despuiatã, vînau clienþi nocturni, mi
s-a frînt inima. ªi iarãºi mi-am amintit de Dochia. De
astã datã convinsã de gestul ei, cãci ea n-a dorit sã
ajungã sclavã sau vestalã la Roma... Alt gînd (rebel)
tot atunci mã iscodi: Crezi cã era mai bine sã se fi
prãpãdit în genune toate mamele, soþiile ºi fetele disperate de sãrãcie? Mai bine decît sã se fi lãsat duse
de acasã în lume de nevoi (ºi împotriva voinþei lor!)?
Dupã acest schimb de replici cu alter-ego, un întreg
consiliu de gînduri rãzvrãtite s-a burduºit în scãfîrlia
mea. Unele, confesoare vetuste, susþineau cã bunicile
ºi mamele noastre pe timpul foametei au dus-o ºi mai
rãu, dar n-au luat cîmpii. Bineînþeles, imediat
veneau alte argumente ce confirmau precum cã o
coajã de pîine ar fi avut, ar fi gãsit ºi copiii n-ar fi
29

crescut fãrã mîngîiere, nici s-ar fi destrãmat atîtea
familii... Altfel zis: ne-am fi þinut sãrãcia grãmadã
ºi... Per aspera ad astra (?!). Era, aparent, mai bine,
numai cã... Gîndurile-mi se lãsarã din nou convertite,
însã de alte argumente forte, de frînturi de istorii
orale, cum li se zice acum, culese în timpul întîlnirii
avute (la Academia di Romania, edificiu înãlþat pe
vremea regelui Ferdinand, de cãtre statul român) cu
femei basarabence care muncesc în Italia. Iatã doar
cîteva mãrturisiri:
1. Am trei copii, toþi minunaþi, capabili ºi în
aceeaºi mãsurã de dragi nouã, pãrinþilor. Însã, doar
unuia am fi putut sã-i oferim ºansa de a-ºi continua
studiile. Cu salariul de profesor abia de-þi poþi þine
sufletul, darmite sã înaripezi visele copiilor. Acesta
a fost motivul care m-a dus de-acasã. Iar prin ce-am
trecut, ajunsã în Italia, unul Dumnezeu ºtie, pentru
cã El m-a vãzut ºi, pînã la urmã, m-a ajutat...
2. Ajunsesem la sapã de lemn! Fãrã loc de muncã,
fãrã o susþinere... Nimãnui sã-i pese de soarta familiei mele. Numai cã nici aici nu mi-a fost mai uºor.
Nu mã aºtepta nimeni! Am dormit sub poduri, în
case pãrãsite... O experienþã pe care n-o uiþi niciodatã! ªi nici duºmanului n-o doreºti...
3. Dacã am vãzut cã nu e în stare nici soþul sã ducã
povara casei, am luat eu calea bãjeniei. Cineva trebuia sã se sacrifice! Am muncit din greu, am adunat
bani, am înãlþat o casã, apoi... Soþul meu (!) s-a
cãsãtorit... Copiii pînã azi mã trateazã ca pe o doicã.
Zãu, nu mai ºtiu ce-a valorat: sã vin ori sã rãmîn...
4. Am fugit de-acasã din cauza violenþei suportate
în familie (soþul zilnic mã bãtea!), dar ºi crizei din
þarã, dar ºi aici am îndurat ºi mai îndur umilinþã...
5. Îngrijim, iatã, de bolnavi, de bãtrîni neputincioºi fizic ºi mental, iar pãrinþii noºtri mor în singurãtate...
Acum, ajunsã (eu!) acasã, mã întreb: Oare
bãtrîneþea pãrinþilor noºtri e altfel?! Nu-ºi pierd ºi ei
memoria? ªi-mi rãspund: Rãmîn lucizi pentru cã nu
ajung la adînci bãtrîneþe. Îi frînge soarta! Se pare cã
la noi, imediat cînd ieºim din adolescenþã, brusc
începem a îmbãtrîni. Din cauza stresului... 99 de ani
pentru bieþii bãtrîni din spaþiul ex-sovietic e un vis cu
surîsul strîmb, e o povarã sau un blestem.
Le ascultam – pe femei (interlocutoarele mele):
toate cu amprenta frumuseþii pe chip, dar cu ochi atît
de triºti, încît pãrea cã luaserã cu ele în strãinie toatã
durerea de-acasã, ca sã-i scape pe cei dragi de tristeþe... Iar vorbele uneia dintre ele le-aº putea folosi
drept motto la vreo scriere de-a mea: Noi vom fi
întotdeauna niºte strãini aici, dar cel mai dureros e
cã am ajuns strãini la noi acasã!
! 30

Dragã prietene, astea le-am vãzut, întîlnindu-mã cu
ai noºtri în Italia: ochi triºti, mîini bãtãtorite ºi dorul
nestãvilit de casã. Dar ºi aici, acasã, poþi descoperi
acelaºi tablou: copii cu ochi la fel de triºti, ºcoli fãrã
profesori cu experienþã, spitale fãrã medici profesioniºti...
Asta e!, au oftat gîndurile mele. ªtiu, inspirate de
ce le-a fost dat urechilor sã asculte, vor avea încã
multe (ºi îndelung) de depãnat. Dar mai e ceva: oftatul gîndurile mele e asemeni replicii judecãtorului
care le dã la toþi ºi la toate dreptate...
La revenire am ales autocarul (cãci mã dusesem în
zbor de nerãbdare), voiam sã retrãiesc ceea ce simte
cel/cea la întoarcere din strãinãtate acasã. În autocar
erau mai multe mame cu copiii lor, îi aduceau în
vacanþã la bunici. Mereu le fãceau observaþie sã vorbeascã în românã. Ascultãtori, copiii vorbeau cîteva
clipe româna, apoi treceau la italianã. Astfel se jucau
între ei, simþindu-se mai în apele lor. Mã durea sufletul. Iar Alex, un puºti de vreo ºapte aniºori, m-a fascinat, nu pot sã-l uit. Îi tot zicea mamei, de parcã ar
fi vrut sã-mi mîngîie inima înjumãtãþitã: Mie, sã ºtii,
mai mult îmi place acasã, în Moldova, ºi am sã
rãmîn sã le þin de urît bunicilor. Tu fã cum vrei!...
De-a lungul drumului (îl mãsuram cu privirea din
autocarul grãbit: simþea cum se vede cît dor de acasã
duce!), o mînã nevãzutã semãnase maci, de parcã ar
fi ºtiut cã e floarea care-mi este cea mai dragã. Mi se
pare intangibilã frumuseþea lor efemerã.
Dragã prietene, bãnuiesc cã te-am plictisit?! Voi
încheia cu o întîmplare adevãratã, povestitã de o
bunicã (româncã de-a noastrã), menajerã la niºte
castelani. Într-o bunã zi, i-a venit pe ospeþie
nepoþelul. A cercetat el, curios, castelul impozant,
apoi a întrebat: Bunico, casa asta e a ta? Bunica i-a
rãspuns: Da ºi nu... Nepotul a cãzut pe gînduri. Apoi,
cînd bunica l-a dus la mare, el a contemplat îndelung
întinderea de ape ºi a întrebat: Dar marea asta, bunico, e a ta? Atunci bunica i-a rãspuns oftînd: Da,
marea e a mea!
ªtiu, ºtiu cã aºteptai sã-þi descriu întîi de toate frumuseþile ºi misterele Romei. Dar, crede-mã, dragã
prietene, mi-ar trebui cîteva nopþi ºi cîteva zile pentru o descriere sumarã, apoi o viaþã pentru a aprofunda cele înºiruite la repezealã. Iar între timp, tu s-ar
putea sã te plictiseºti ºi sã treci la alte scrisori.
Oricum, imagineazã-þi cã aº mai avea ce-þi povesti,
dar trebuie sã mã opresc aici, altfel...
Cu drag ºi nostalgie,
Claudia PARTOLE
Chiºinãu, 25 oct. 2010
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