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...și tot astfel, dacă închid un ochi văd mâna mea mai
mică decât cu amândoi. De aș avea trei ochi aș vedea-o
și mai mare, și cu cât mai mulți ochi aș avea cu atâta lucrurile toate dimprejurul meu ar părea mai mari. Cu toate
astea, născut cu mii de ochi, în mijlocul unor arătări colosale, ele toate în raport cu mine, păstrându-și proporțiunea, nu mi-ar părea nici mai mari, nici mai mici de
cum îmi par azi. Să ne-nchipuim lumea redusă la dimensiunile unui glonte, și toate celea din ea scăzute în analogie, locuitorii acestei lumi, presupuindu-i dotați cu
organele noastre, ar pricepe toate celea absolut în felul
și în proporțiunile în care le pricepem noi. Să ne-o închipuim, caeteris paribus, înmiit de mare — același
lucru. Cu proporțiuni neschimbate — o lume înmiit de
mare și alta înmiit de mică ar fi pentru noi tot atât de
mare. Și obiectele ce le văd, privite c-un ochi, sunt mai
mici; cu amândoi — mai mari; cât de mari sunt ele absolut? Cine știe dacă nu trăim într-o lume microscopică
și numai făptura ochilor noștri ne face s-o vedem în mărimea în care o vedem? Cine știe dacă nu vede fiecare
din oameni toate celea într-alt fel, și nu aude fiecare
sunet într-alt fel — și numai limba, numirea într-un fel a
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unui obiect ce unul îl vede așa, altul altfel, îi unește în
înțelegere. — Limba? — Nu. Poate fiecare vorbă sună
diferit în urechile diferiților oameni — numai individul,
același rămâind, o aude într-un fel.
Și, într-un spațiu închipuit ca fără margini, nu este o
bucată a lui, oricât de mare și oricât de mică ar fi, numai
o picătură în raport cu nemărginirea? Asemenea, în eternitatea fără margini nu este orice bucată de timp, oricât
de mare sau oricât de mică, numai o clipă suspendată?
Și iată cum. Presupuind lumea redusă la un bob de rouă
și raporturile de timp, la o picătură de vreme, secolii din
istoria acestei lumi microscopice ar fi clipite, și în aceste
clipite oamenii ar lucra tot atâta și ar cugeta tot atâta ca
în evii noștri — evii lor pentru ei ar fi tot atât de lungi
ca pentru noi ai noștri. În ce nefinire microscopică s-ar
pierde milioanele de infuzorii ale acelor cercetători, în
ce infinire de timp clipa de bucurie — și toate acestea,
toate, ar fi — tot astfel ca și azi.
...În faptă lumea-i visul sufletului nostru. Nu există
nici timp, nici spațiu — ele sunt numai în sufletul nostru.
Trecut și viitor e în sufletul meu, ca pădurea într-un sâmbure de ghindă, și infinitul asemenea, ca reflectarea cerului înstelat într-un strop de rouă. Dacă am afla misterul
prin care să ne punem în legătură cu aceste două ordini
de lucruri care sunt ascunse în noi, mister pe cari l-au
posedat poate magii egipteni și asirieni, atuncea în adâncurile sufletului coborându-ne, am putea trăi aievea în
trecut și am putea locui lumea stelelor și a soarelui. Păcat
că știința necromanției și acea a astrologiei s-au pierdut
— cine știe câte mistere ne-ar fi descoperit în această
privință! Dacă lumea este un vis — de ce n-am putea să
coordonăm șirul fenomenelor sale cum voim noi? Nu e
adevărat că există un trecut — consecutivitatea e în cu6

getarea noastră — cauzele fenomenelor, consecutive
pentru noi, aceleași întotdeauna, există și lucrează simultan. Să trăiesc în vremea lui Mircea cel Mare sau a lui
Alexandru cel Bun — este oare absolut imposibil? Un
punct matematic se pierde-n nemărginirea dispozițiunii
lui, o clipă de timp în împărțibilitatea sa infinitezimală,
care nu încetează în veci. În aceste atome de spațiu și
timp, cât infinit! Dac-aș putea și eu să mă pierd în infinitatea sufletului meu pân’ în acea fază a emanațiunii lui
care se numește epoca lui Alexandru cel Bun de exemplu... și cu toate acestea...
..........................................
Cu drept cuvânt ctitorul va fi clătit din cap și va fi întrebat — prin mintea cărui muritor treceau aceste idei?
Existența ideală a acestor reflecțiuni avea de izvor de
emanațiune un cap cu plete de o sălbătăcită neregularitate, înfundat într-o căciulă de miel. Era noapte și ploaia
cădea măruntă pe stradele nepavate, strâmte și noroioase
ce trec prin noianul de case mici și rău zidite din care
consistă partea cea mare a capitalei României, și prin
bălțile de noroi ce împroșcau pe cutezătorul ce se încredea perfidelor unde treceau niște ciubote mari cărora nu
le-ar fi păsat nici de potop, cu atât mai vârtos că aveau
turetci care îngropau în ele pantalonii individului conținut îndată ce timpul devenea problematic. Umbra eroului nostru dispărea prin șiroaiele ploii, care dederă
capului său aspectul unui berbec plouat, și te mirai ce
mai rezistă torentelor de ploaie — hainele lui ude — sau
metafizica. De prin crâșme și prăvălii pătrundea prin ferestrele cu multe geamuri, mari și nespălate, o lumină
murdară, mai slăbită încă prin stropii de ploaie ce inundase sticlele. Pe ici pe colo trecea câte un romanțios fluierând; câte un mitocan cu capul lulea de vin își făcea de
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vorbă cu păreții și cu vântul; câte-o femeie cu fața înfundată în capșon își desfășura trecătoarele umbre prin
spațiul neguros, asemenea zeilor întunecați din epopeile
nordice... Dintr-o crâșmă deschisă s-auzea o vioară
schingiuită. Metafizicul nostru se apropie să se uite și razele pătrunseră prin ușă și-i loviră fața. Nu era un cap
urât acela a lui Dionis. Fața era de acea dulceață vânătă
albă ca și marmura în umbră, cam trasă fără a fi uscată,
și ochii tăiați în forma migdalei erau de acea intensivă
voluptate pe cari o are catifeaua neagră. Ei înotau în orbitele lor — un zâmbet fin și cu toate astea atât de inocent trecu peste fața lui la spectacolul ce-l privea. — Ce
era adică: Un băiet de țigan cu capul mic într-o pălărie a
căror margini erau simbolul nimerit al nemărginirii, cu
ciubote în care ar fi încăput întreg și într-un surtuc lung
de-i ajungea la călcâi și care fără îndoială nu era al lui,
schinjuia c-un arcuș ce rămăsese în câteva fire de păr și,
cu degetele uscate, pișca niște coarde false care țârliau
nervos, iară împrejuru-i frământa pământul un ungur
lung, cu picioarele goale băgate în papuci mari umpluți
cu paie. Oricât de neplăcut să fi fost spectacolul pentru
simțul estetic al călătorului meu, el avu o influență salutară asupra eroului nostru care, trezit din fantaziile sale
metafizice, băgă de samă că ploaia-l udase până la piele.
El intră într-o cafenea de alături, ca să se usuce. Ridicându-și căciula cea mițoasă, vedem o frunte atât de netedă, albă, corect boltită, care coincide pe deplin cu fața
într-adevăr plăcută a tânărului meu. Părul numai cam
prea lung curgea în vițe până pe spate, dar uscăciunea
neagră și sălbatică a părului contrasta plăcut cu fața fină,
dulce și copilărească a băietanului. Își puse în cui paltonul ud și, la aroma îmbătătoare a unei cafele turcești,
ochii lui cei moi și străluciți se pierdură iar în acea in8

tensivă visătorie care stă câteodată atât de bine băieților,
pentru că seriozitatea contrastează totdeauna plăcut cu
fața de copil. Între acești muri afumați, plini de mirosul
tutunului, de trăncănirea jucătorilor de domino și de
cadențata bătaie a unui orologiu de lemn, ardeau lămpi
somnoroase răspândind dungi de galbenă lumină prin
aerul apăsat. Dionis făcea c-un creion un calcul matematic pe masa veche de lemn lustruit și adesea surâdea. Surâsul său era foarte inocent, dulce l-am putea numi, și
totuși de o profundă melancolie. Melancolia în vârsta lui
este semnul caracteristic al orfanilor; el era orfan, o
existență — cum sunt multe la noi — fără de speranță și,
afară de aceea, determinat prin naștere la nepozitivism.
În introducerea acestor șiruri am surprins unele din cugetările care-l preocupau în genere — și c-un asemenea
cap omul nu ajunge departe — și mai cu seamă cel sărac
— și Dionis era un băiet sărac. Prin natura sa predispusă,
el devenea și mai sărac. Era tânăr — poate nici optsprezece ani — cu atât mai rău... ce viață-l așteaptă pe el?...
Un copist avizat a se cultiva pe apucate, singur... și
această libertate de alegere în elementele de cultură îl
făcea să citească numai ceea ce se potrivea cu predispunerea sa sufletească atât de visătoare. Lucruri mistice,
subtilități metafizice îi atrăgeau cugetarea ca un magnet
— e minune oare că pentru el visul era o viață și viața
un vis? Era minune că devenea superstițios? Adesea își
închipuise el însuși cât de triști, cât de lungi, cât de monotoni vor trece anii vieții lui — o frunză pe apă. Lipsit
de iubire — căci n-avea pe nimeni în lume, iubitor de
singurătate, în neputință sufletească de a-și crea o soartă
mai fericită, el știa că în „această ordine a realității”, cum
o numea el, nu-l va întâlni nici un zâmbet și nici o lacrimă — neiubit și neurât de cineva, se va stinge aseme9

nea unei scântei după care nu-ntreabă nimenea — nimenea-n lume. Casa lui de pustnic, un colț întunecos și
painjinit din arhiva unei cancelarii, și atmosfera leneșă
și flegmatică a cafenelei — asta era toată viața lui. Cine-ntreabă dacă și el are inimă, dacă și lui i-ar plăcea să
umble frumos îmbrăcat, cum sunt întrebați atâția copii
— dacă și el ar dori — să iubească? Să iubească — ideea
aceasta îi strângea adesea inima. Cum ar fi știut el să iubească! Cum ar fi purtat pe mâini, cum s-ar fi închinat
unei copile care i-ar fi dat lui inima ei! Adesea și-o închipuia pe acea umbră argintie cu fața albă și păr de aur
— căci toate idealele sunt blonde — și parcă simțea
mâinuțele-i calde și înguste în mâinile lui, și parcă-i
topea ochii sărutându-i, și parcă i se topea sufletul, ființa,
viața, privind-o... vecinic privind-o.

Pe ici pe colo pe la mese se zăreau grupe de jucători
de cărți, oameni cu părul în dezordine, ținând cărțile într-o
mână ce tremura, plesnind din degete cu cealaltă înainte
de-a bate, mișcându-și buzele fără a zice o vorbă și trăgând din când în când cu sorbituri zgomotoase câte-o
gură din cafeaua și berea ce le sta dinainte — semn de
triumf! Dincolo unul scria cu cridă pe postavul verde al
biliardului; unul cu pălăria înaltă pe ceafă și cu mâinile
unite pe spate, c-o țigară lungă în gură a cărei independență era mărginită numai de buzele individului, se
uita — dracu știe, cu interes ori așa numai la un portret
a lui Dibici-Zabalkanski atârnat în afumatul perete. Orologiul, fidel interpret al bătrânului timp, sună de 12 ori
din limba sa de metal, spre a da lumii, ce nu-l asculta,
samă că se scursese a 12-a oră a nopții. Dionis se porni
spre casă. Afară ploaia încetase și, prin mrejele și valurile
de nouri negri-vineți, luna trecea palidă și rece. În mij10

