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Un real succes

Sorin Oanţă-Marghitu şi Sorin Cleşiu

Era o vreme frumoasă cum sunt toate vremurile care nu cuvântă. Soarele trimitea raze din
sferă ca o comoară găsită cu detectorul. Pe coperta cerului racordată lucios, scamele agăţate
măiastru la orizont simbolizau norii care respectă normele de conservare. Subiectul era atât de
generos încât ştiau cu toţii cum va fi amplificat. Cuvintele planau direct spre gurile căscate după
toate standardele. Gurile preluau în gestiune cuvintele şi împlinirea tuturor dorinţelor. Atmosfera
întrunea toate condiţiile naţionale. Avionul transportase epocal evenimentul ţării care urma să
sufle în nai trecutul duios şi premeditat. Pe pistă s-au pogorât tone şi tone de comori, milioane şi
milioane de euro, mii şi mii de ani de istorie, sute şi sute de mâini care au lucrat. Ilustraţia
tratatului de istorie se îndrepta escortată de forţe speciale spre marele muzeu chinezesc. Avionul
şi naiul, tonele şi milioanele, miile şi sutele, ilustraţia şi forţele speciale vor fi transpuse în cântec
de geniile din fruntea bucatelor.

Totul era copleşitor acolo, în muzeul din capul locului. La capătul pământului, nimeni nu-
şi permitea luxul să prescurteze lungul nasului din acel mesaj de pace şi prietenie. Dimpotrivă, se
băteau cu pumnii în pieptul de aramă pe care îl aduseseră cu grijă de acasă, dintre plopii fără soţ.
Un real succes, acesta era consemnul mesajului. Cozile din faţa marelui muzeu se lungeau pe
şase rânduri chinezești. Primul rând pornea din piaţă, al doilea din parc, iar ceilalţi patru metri
pătraţi aşteptau cuminţi ca nişte exerciţii zilnice de înviorare. Rândurile se împleteau artistic la
poalele dacilor urcaţi pe scări într-o ipostază firească. Umplut cu atâtea priviri românești direct
interesate, muzeul părea planetar, aşa cum un specialist devine parcă mai amplu în faţa unei
statui drapate fără cap. Contemplau cu aceeaşi uimire patera de aur, ilustraţia şi tonele, drapelul
naţional şi castroanele cu mâncăruri exotice care urmau în pozele de pe facebook. Priveau
zdruncinaţi încăperea care găzduia orgoliul antic al comorilor României. Confruntate cu
marmurile rafinate, crăpăturile locale ale statuilor de teracotă au devenit mai exotice, aşa cum în
filme planează uneori un iz de gelozie martelată de o istorie neprietenoasă cu forfota culturală.
Expoziţia era ca un murmur care dislocă masele, ca o veste bună despre participarea țării la toate
turneele importante. Cui i-ar trece prin cap să zugrăvească o revistă în albastru numismat doar
pentru a o flutura ca pe un drapel?

Nu se temeau. Erau şi ei mulţi. Doar deplasaseră aici eşantioane din toată organigrama
natală. Fremătau sub presiunea acestui eveniment care nu a mai strâns niciodată atâtea implicaţii
majore. Era momentul ca escadronul național de istorie să înalţe din nou patrimoniul pe cel mai
înalt catarg. O linişte oblică a fost aruncată ca un beţigaş chinezesc în văzul tuturor sau ca un
colac peste pupăza din cântecul naiului. Apoi au împlântat comorile în ultimul acord de vioară,
ca un zigfrid călare pe linia de fortificaţii. Se simţeau aproape la îndemână. Se revelau în delir
recuperat şi în tricourile naţionalei, ca şi cum Silvanus îşi potrivea ultimele detalii istorice pentru
a semăna cu un atacant din generaţia de aur. Alteori, ansamblul popular era îmbrăcat în serbarea
de sfârşit de an şi bătea hora ruptă din nai. Şi atunci Venus, pentru a stârni preludiul naţiunii, îşi
acoperea marmura din vitrină doar cu fota. Vizitatorii priveau miniatural figurinele cum năşteau
civilizaţia naţională la răscruce. Cele mai arhaice urme de activităţi reuşeau să se dateze. Pe
podium, artefactele neolitice se contaminau intenţionat cu bronz. Romanii intrau în geto-daci în
cunoştinţă de cauză. Numerele de inventar erau la locul lor, pe piese şi pe buzele tuturor.
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Tricourile se simţeau bine poziţionate, la confluenţa acestora. Evoluţia umană era pe galantar,
după faptă şi răsplată.

Este un real succes, murmurau în timp ce agăţau de tablele baladei ciucuraşi din fir de
mătase împletit în şase-şase. Pe urmă încolăceau cum puteau coada malului şi clipeau insesizabil
ca orezul. Chiar este un real succes, gândeau ştergându-şi norii de pe cnemida clasată.
Evenimentul deschide oportunităţi multiple, revolutionare, transmiteau tot mai departe. Succesul
se extindea văzând cu ochii de parcă, în sfârşit, ursuleţii panda au început să se reproducă în
captivitate.

Totul era învăluit în albastrul afişului racordat şi el la coperta revistei. La prezidiu, ochii
se îngânau bine socotiţi cu clipirile dese din lumina bliţurilor. Pe fondul banilor grei, zeiţa
Victoria asculta împietrită basme despre patrimoniul recuperat prin înmulţirea detectoarelor.
Arheologii fuseseră lăsaţi la vatră tocmai ca să înveţe de la braconieri şi să recupereze cei o sută
de paşi. Emoţia puternică transpira abundent în aparatele de fotografiat. Ziariştii clipeau şi ei
insesizabil, cu pielea bine întinsă pe lumina reflectoarelor. Erau atât de mulţi, încât capetele lor
se iţeau mândre peste satisfacţia care se prelingea pe obrajii udaţi în dreptul pieptului. La
televizor se anunţa tot timpul ceva. Reporterul extaziat comenta direct pe burtiera comorilor.
Carul votiv transmitea bujorul în obrazul de sacrificiu. Tribunele arhipline îşi mugureau
bambuşii pe internet şi strigau bravo, băieţi.

Bravo, băieţi, subtitra pe ecranul fotelor care se străduiau să zâmbească masculin.
Lacrimi tricolore se scurgeau apotropaic de pe cel mai înalt catarg, direct în coiful de la perete.
Comorile foaaaaarte înviorate se îmbăiau în ele precum indienii în rezervaţiile lor. Da, este un
real succes, şopteau româneşte în obrăzar, cu ochii coifului aţintiţi în stil animalier pe metrul
pătrat. Citeau perfect gândurile festive şi etichetele foaaaaarte diferite de obiceiul natal.
Gândurile erau şi ele sferice ca o comoară găsită cu detectorul. Partenerii îşi muşcau picioarele
cu dinţii necazului care te ajunge când nu te aştepţi. Trebuia să acceptăm toate cele 1000 de
piese, suflau gândurile chinezeşti în trâmbiţa detectorului de metale. În sfârşit, piesele refuzate la
export se simţeau răzbunate în microclimatul din cămară.

O mie de piese, vă daţi seama? tremurau cămăşile în exterior în timp ce-şi descleştau
dinţii şi necazul. Citiseră gândurile înainte de-a le trece prin guler. Cu o mie de piese chiar îi
dădeam gata, murmurau pierduţi în planul treflat cu intenţia măreaţă de a răsădi un nou muzeu
naţional în patul germinativ pe care era deja tolănit marele zid chinezesc. Îşi aminteau cum cu
doi ani în urmă au avut un vis: să aspire polenul cel mai hrănitor din floarea frumoaselor comori
care înmiresmau poiana naţională. Doar cu gândul la gloria acestei zile acumulau şi acumulau,
tezaurizau şi tezaurizau, până când au umplut cu toate colţurile ţării microclimatul din bibliotecă.
Aici nimeni nu mai citea. Vă rugăm, poftiţi în debara. Când, în sfârşit, au trimis bezele banilor
care pluteau cu mâna spartă pe apa veselă a sâmbetei, chiar erau convinşi că au reuşit în văzul
tuturor. Din nefericire, atacurile naţionale la baionetă s-au tocit în plevna marelui zid, iar polenul
a fost drastic dijmuit. Păcat, acum am fi avut aici un muzeu în costum popular, nu o simplă
expoziţie. Civilizaţia s-ar fi născut memorabil, monumental şi ca pe vremuri, preludiul naşterii
naţiunii ar fi trezit în direct simţurile progresiei geometrice, iar puntea de mătase dintre est şi vest
s-ar fi transformat în podul gânditorului de la Cernavodă. Golit de gânduri, craniul muzeului
părea şi mai mare. Sentimentul vag de neîmplinire făcea semne discrete din inel. Este un real
succes, şuierau trompetiform în limba română. Viscolul informaţiei poposea pe calea victoriei
care avea 24 de degete, semn că era o ştire mortală.

Devenise clar că doar o minune mai putea schimba rezultatul: calea victoriei era pavată
cu cele mai bune intenţii. Totuşi, să nu uităm de unde am plecat, şopteau cu modestie în plugul
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lăsat acasă întors în brazda rutieră. Certificatul de export murmura veridic, ca un buhai pe fondul
albastru al coifului temporar. Doamne, ţine-i măcar un an lipiţi de vitrina coproducţiei. Se mirau
cum au reuşit şi, ca de obicei, citeau toate gândurile. Cine n-are bătrâni, să-şi cumpere.
Tricourile naţionalei se străduiau să se uzeze cât mai repede.

În acest timp, muzeul de acasă parcă avea luminile stinse, şi în pleoapele negre se
oglindeau nestematele străzii şi oamenii indiferenţi, cu ochii mari în căutarea autobuzelor.
Curios, seara când mijeau puţin ochii, luminile oraşului se transformau în mii şi mii de steluţe
chinezeşti.

Apoi urma o noapte. În coşmar se făcea că muzeul îşi oglindea silueta sumbră în ceaţa
dimineţii. Din tavan cobora ceva care mirosea frumos ca o lozincă: Arhitecţii trebuie să lupte
pentru reflectarea multilaterală şi adîncă a realităţii din Republica Populară Romînă,
dezvăluind perspectivele dezvoltării ei socialiste, ajutînd la formarea omului nou. Cuvintele din
SCÎNTEIA, 1952, nr. 2505 se amestecau cu noul muzeu, consolidarea clădirii şi refacerea
expoziţiei. Holul s-a umplut de căşti roşii, galbene şi albastre. E timpul să ne apucăm de treabă.
Ceaţa dimineţii pătrundea în oase ca un răget de leu. Sub lozinca atârnată de gâtul exponatului,
capetele plecate îşi aranjau pe coamă cele trei căşti. Semn rău, gândeau cei mai superstiţioşi,
după care scuipau în sânul naturii. Pe urmă se făcea că au translatat toate birourile, depozitele,
sălile de expoziţie şi experienţele trecute. În cala navei amiral parcată în golf, omul păşea pentru
prima dată pe lună ferindu-se să calce machetele unei industrii dispărute ca o flotă. Apoi
îmbrăcau nava în costum popular. Pupa purta ceva care aducea a fustă de piele, mulată cochet
pentru a-i scoate în evidenţă statutul juridic. Deja ridicaseră butoiul de şampanie până la nivelul
buricului. Era clar că vor reuşi.

Pe urmă nava de piatră se legăna ca o ruină pe valurile stradale. Arheologii abandonaţi pe
insula stearpă făceau cu mâna şi fluturau batista disperării. Fuseseră condamnaţi pentru că au
refuzat să urmeze sfatul. Într-adevăr, nu învăţaseră nimic de la braconieri şi rămăseseră tot cu o
sută de paşi în urmă. Echipajul titanicului cocoţat pe columnă le răspundea de acolo cu salve
trase public din sirena lui Roaită. De pe punte, specialiştii fluturau veselia şi fişele anali tice de
evidenţă salvate, iar amatorii agitau detectoarele ca piraţii. Abandonate în pustietatea de piatră,
arheoloagele, ajutate şi de fetele tunse scurt, îşi despleteau părul pe treptele insulei. O şuviţă
atârna rebelă ca un ştergător de parbriz. Arheologii hohoteau şi ei bărbăteşte. Împăratul plângea
de tremura căţeaua pe el.

Nava se scufunda la orizont ca o speranţă pierdută. S-a dus. Arheologii se strângeau în
braţe cu inocenţa mioarelor înscrise în registrul agricol. Tremurau instituţional şi patetic, ca toţi
naufragiaţii acreditaţi. Pe urmă se făcea că o ladă vopsită în albastru racordat la copertă se izbea
ritmic, ca un val, de treptele insulei. Poate găsim în ea provizii, ceva de mâncare, un colţ uscat
de pâine, apă sau măcar un pachet de ţigări. Superstiţioşii mai scuipau o dată în sânul naturii. În
ladă era ambalat conform normelor un pahar faţetat din sticlă reparat cu foiţă de aur. Este gol,
boceau gurile din buza crăpată, dar parcă scrie ceva pe foiţă. Au dezlipit aurul ca pe un abţibild.
A fost un real succes, citeau cu ochii ieşiţi globular din cap, ca o comoară găsită cu detectorul. În
pădure.
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