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Era întins în barca spălată de lacrimile care curgeau ca din bistreţ. Barba albă era fluturată de
zănoaga înserării care răpăia ca o ploaie pe capac. Mă băieţi mă. Mă băieţi mă. Câinii ucrainieni
legaţi de copastie pedalau ritualic în mătasea lacrimilor înhămate simetric. La babord. La tribord.
Fruntaşul scâncea la provă şi spărgea valurile cu capul sărat. La pupă, lopătaşul îşi învârtea ca o
elice coada din aceeaşi rasă neobosită. Mă băieţi mă. Mă băieţi mă. Ne-au murit vâslele. Ne-a
murit cârma. Ne-a murit podvoinica cu prova aţintită spre plajele de cioburi. Era încremenit sub
capac, ca un lup de mare într-o barcă propulsată de câini ucrainieni. Câinii cu privirile sărate
purtau barca şi ochii de om tânăr spre digul învăluit în tundră ca o amintire. Printre arborii de pe
malul uscat trosneau crăcile gargarei de dimineaţă şi oasele sculptate de Mitsubishi Saprosanis.
Cănile de tablă zăceau cu smalţul sărit printre oasele îngenuncheate în pământul aruncat pachet.
La gheţărie nimeni nu mai recita din Nichita. Statuile pescarilor erau cârne în năvodul putrezit
monumental. Sacii erau peticiţi cu ruine şi biciclete ruginite. Din sat nu mai pica nimic. Dincolo
de dig, până spre Grindul Rostii, lanurile de orez erau invadate de colţii babei care foşneau
metalic, precum surâsul de moarte al cămilei. Mă băieţi mă. Mă băieţi mă. A murit bobul de orez
ascuţit la ambele capete. A tăcut tunetul munţilor. A plecat Kao Bang care ne-a învăţat să cântăm
şi să cultivăm orezul. Era tăcut sub capac, aşa întins în barca trasă de câinii ucrainieni. Piciorul
drept era şi el tăcut şi întins, cu evantaiul degetelor strâns. Mă băieţi mă. Mă băieţi mă. A rămas
strâns evantaiul piciorului drept. A încremenit lovitura berzei Yang. Era frumos ca un creştin
căzut la Lepanto. Mă băieţi mă. Mă băieţi mă. Băieţii au uitat să sape groapa de provizii. Băieţii
îşi arseseră tura de lemne. Băieţii îşi băuseră tura de apă. Băieţii au pierdut canciocul cu care
scoteau apa din barcă. Mă cochirliţelor mă. Mă cochirliţelor mă. Cochirliţele au plecat în ţările
calde. Mă băieţi mă. Mă băieţi mă. Băieţii au uitat cum se trece Oltul. Băieţii nu mai ştiau să
sucească săpătura. Băieţii învăţau arheologia concurenţială. Băieţii învăţau arheologia cu
ştampilă şi rezoluţie. Băieţii învăţau cum să-mpuşte francul. Soooldatu’... Soldaţii au rămas
lângă vatra stinsă cu zeci de guri mai puţin. Soldaţii mânjiţi de cenuşă lătrau tot mai răguşiţi
caravana care trece mereu. Soldaţii nu mai ştiau să tragă din teaca piciorului lovitura berzei
Yang. Soldaţii plângeau obosiţi pe buşteanul pe care uitaseră să-l care împreună. Soldaţii
plângeau. Tundra izvora din dig şi inunda balta cu lacrimi în ochi. A plecat arheologul. A plecat
lupul de mare. Ne-a părăsit profesorul la negru. Ne-a părăsit tatăl de albine. Ne-au murit vâslele.
Ne-a murit cârma. Ne-a murit podvoinica cu prova aţintită spre plajele de cioburi. A murit
tinereţea noastră. Mă băieţi mă. Mă băieţi mă. Ascultaţi la mine că sunt om bătrân. O să vină
blizzardul. Vor veni situaţiile de criză. Vor cădea peste voi toate furtunile din bistreţul cerului. O
să fiţi bătrâni ca mine. O să scăpaţi de pensie şi o să aruncaţi prosopul şi o să vă puneţi capac pe
barcă. Cum îţi practici viaţa, aşa îţi trăieşti şi arheologia. Aţi uitat că frumosul e greu. Aţi uitat că
ideile plutesc în aer. Aţi uitat să vă ţineţi de mână şi să săriţi în pasul ştrengarului. Aţi uitat să
luaţi ambasadele cu asalt în pasul piticului. Aţi uitat să vă învăţaţi copiii să tragă cu arcul. Aţi
uitat să faceţi tura de lemne şi tura de apă. Aţi uitat cum se curăţă fitofagul. Aţi uitat că profilul
trebuie desenat din nou, ori de câte ori nisipul este spălat de valuri. Aţi uitat că aţi fost la
Lepanto. Aruncaţi ştampilele şi ştergeţi-vă frumos cu rezoluţiile. Agăţaţi focul în vatră. Agitaţi
1

d

archaeology.ro

decembrie, 2017

lopeţile şi maracasele. Deschideţi evantaiul loviturii berzei Yang. Daţi drumul din lesă câinilor
ucrainieni. Înălţaţi-vă soarele din dig. Lansaţi spre bistreţ podvoinica din ostrovogania vieţii.
Ştergeţi colbul de pe gondeze şi cântaţi viaţa frumoasă ca o cantoneză. Umpleţi pocalele şi beţi
arheologia până la capăt. Viaţa este o tăietură pe verticală şi una pe orizontală. Viaţa trebuie
trăită repede şi bine. Ne vom întinde corturile şi mai frumos. Ne vom ridica templele tinere şi o
vom lua de la capăt.
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