
Eugen Curta, Amurg în Piața Intimă (1) 
 
Eu am mers mai departe, aşa mi se părea, că păşesc înainte, am ajuns director 

de muzeu la Bucureşti, am scotocit câmpiile şi munţii patriei şi am găsit “bence”, oale 
antice... ba şi brăţări de aur de un kil..., purtate de fete de regi pe bicepşii lor delicaţi. 
Intr-o cetate am găsit un obiect ciudat despre care am susţiut vehement că ar fi fost o 
perie de unghii... Da, fata lui Burebista avea perie de unghii, care-i problema?, am 
susţinut eu într-un articol, mâhnind de moarte un arheolog rival, care acum pleda în 
proiectele sale încremenite pe primitivismul de trib al dacilor. După plecarea 
romanilor nu mai putea fi vorba de daci, zicea el, facându-ne să râdem nervos. Vezi-ţi, 
nene, de treabă! Sărmanul protocronist, devenise după Revoluţie un latinist 
neprincipial şi nepriceput. Când am descoperit o ancoră romană la un picior de pod de 
pe Mureş, am descris într-un articol viaţa dacilor în satele de pe valea acestui râu, 
inclusiv faptul că la venirea romanilor, mulţi daci s-au retras în păduri încercând o 
“rezistenţă”. Fiindcă în istorie nu se cunosc invazii şi cuceriri fără rezistenţe. Cât ar fi 
de minoră comunitatea atacată, în ea tot îşi au locul câţiva indivizi care nu cunosc 
frica, laşitatea sau obedienţa... Aceştia, că sunt doi sau trei sau câţi or fi, iau drumul 
codrului şi îşi trăiesc restul vieţii încercând reapropieri riscante cu familia şi 
hărţuindu-i necontenit pe intruşi... Şi-apoi, oricâtă latină ar fi vorbit noul-dac sau copii 
lui, nepoţii, la şcoală sau în cetatea romană unde mergeau cu cine ştie ce petiţii, acasă, 
în casa cu acoperiş ţuguiat de paie, nu-1 oprea nimeni să vorbească graiul drag din 
sângele său, dialectul lui dintotdeauna... Parcă i-aş fi dat foc - de unde ştiam, de unde 
ştiam? se întreba el cu voce tare şi cu ochii pociţi, parcă împuşcaţi din interior - ochi 
de viţel consternat în faţa porţilor care doar pentru el erau mereu noi. Da, mi se părea 
că merg înainte, dar... în toţi anii aceştia, ce credeţi că am purtat în geanta mea de 
piele, de pe umăr? Caietul cu schiţe din liceu, în care am imaginat în amănunt oraşul 
roman şi curtea lui Anonimus Maximus, cu Piaţa Intimă, cu bazinul de înot, cu tot, 
tot, tot... Bine, am mai purtat ceva în geanta mea - depozitar care de-a lungul anilor şi-
a mai schimbat forma, dar nu şi năravul... Căutam şi cumpăram mereu aceeaşi formă 
de geantă, aceeaşi culoare şi neaparat, piele groasă, bine lucrată. Ei, dar ceea ce 
purtam eu de zeci de ani, alături de desene în geanta mea de piele... este secret, un 
mare secret pe care n-o să-l aflaţi nici chiar Dumneavoastră, oricât de prieteni ziceţi 
că mi-aţi fi!... Secretul acesta era pentru Zeiţă...Dar n-a fost să fie... Când voiam să i-l 
divulg... să-i arăt şi să-i dau... nu a mai fost chip! Dar asta era doar problema mea. 
Când eşti părăsit de o zeiţă, tot trecutul ţi se va părea o fantasmă. Tu ai îmbrăţişat-o pe 
zeiţă pe mozaicul colorat, care degeaba tu crezi că a fost fundul bazinului de înot, 
dacă ea a spus nu!... 

 


