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Douã patrii am eu: Cuba ºi a mea
(parafrazã de Roque Dalton 

pe versuri de José Martí)

Mai mult de o patrie are cubanezul; de mai mult de un dor suferã el. ªi spun
asta atât despre cubanezul închis în insulã, cât ºi despre cubanezul care
poartã insula închisã în inima sa. 

Patria, deºi o abstracþie, este ºi un ºir de trãiri ºi amintiri. Locul unde am trãit
trãieºte pentru totdeauna în amintirea noastrã. Se simte un miros de timp
trecut în fiecare pas nou. O casã, un cartier, un oraº sunt semãnãtura pe care
se naºte dorul atunci când ochii, care nu mai sunt aceiaºi, se închid ºi le
evocã. Dorul este candela care aºteaptã doar adierea amintirii ca sã ardã cu
mai multã strãlucire. Omul nu ºtie sã trãiascã fãrã memorie. Un prieten, o
iubire, o mascotã pot, în depãrtarea timpului ºi a spaþiului, sã ne restituie orgia
fantomelor despre care credeam cã era fericirea.

Fiecare om are o patrie intimã care este cea cu-adevãrat dureroasã. În ea
el e rege ºi în ea locuiesc toþi supuºii inimii sale care, mai târziu, îl fac vasal al
propriei sale absenþe. El o compune ºi o recompune cu urzeala zilelor care se
întreþes ºi se confundã, strãlucesc ºi se pierd. Este mai frumos trecutul pentru
cã poþi ºterge ceea ce durea. Este mai trist trecutul pentru cã nu-l poþi ameliora
decât în amintire. Din acest joc strãlucitor de a vedea cu ochi noi se nasc
îmbrãþiºãrile pe care încetãm sã le mai dãm, mângâiere devine corecþia
aplicatã cu cureaua de bunica morocãnoasã, se iveºte iertarea pe care nu am
oferit-o la timp, rãsare, pânã la urmã, dragostea care ne face magnifici în
nimicnicia noastrã faþã de vastul univers, de întinsa viaþã.

Lupta nesfârºitã în care continuãm sã ne aflãm ca sã încetãm de a mai fi
este sursa tuturor dorurilor. Patria se adapteazã la aceastã complicatã
geografie de cicatrici cu care este desenatã puþina noastrã istorie. Unde a fost
o casã rãmâne visul celui care a locuit în ea, unde a fost un drum rãmâne
zgomotul paºilor celor care l-au intersectat ºi, chiar dacã la înapoiere nu mai
gãsim casa nici drumul, sau ni se par diferite cele pe care le-am gãzduit în
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amintire, vom continua sã suferim pentru ele. Nu existã salvare. Memoria este
un coº cu minuni. Floarea moartã parfumeazã din nou, iarãºi viseazã copilul
pe care l-am lãsat în urmã ºi ne atinge iar un zâmbet pe care poate l-am
pierdut.

Pentru cubanezul care ºi-a luat cu el casa ºi drumul în valiza exilului, dorul
i se naºte din trecut. Pentru cubanezul cãruia i-au ºters casa ºi drumul încã de
pe când o locuia ºi îl intersecta, dorul se naºte din prezent. Pentru cubanezul
din exil dorul înseamnã sã se întoarcã. Pentru cubanezul din insulã dorul
înseamnã sã plece.

Dar a pleca sau a se întoarce sunt o capcanã. Patria intimã dãinuie. Nu
putem reveni la ea pentru cã nu va mai fi aºa cum o evocãm. Nu o putem
pãrãsi pentru cã ar cãlãtori cu noi pretutindeni. Patria nu se face din cãlãtorii
sau claustrãri. Nu scapã de ea cel care se îndepãrteazã, nici nu dãinuie în ea
cel care rãmâne. Patria umblã cu noi. Este personalã, irepetabilã, proprie.
Doar neghiobii, nebunii sau satrapii cred cã patria lor este patria tuturor. Doar
neghiobii, nebunii sau satrapii cred cã cei care nu acceptã patria lor rãmân fãrã
nicio patrie. Pentru ca patria sã fie a tuturor este nevoie sã se respecte, sã se
îngrijeascã ºi sã se lase sã înfloreascã patria fiecãruia. Nimeni nu are dreptul
sã-ºi impunã patria ca paradigmã. Marea patrie se formeazã când se întâlnesc
în ea toate patriile intime ºi împreunã îºi gãsesc realizarea.

Suferã de dor cel care pleacã obligat de cineva care vrea sã-i impunã o
patrie ce nu este a lui, ºi suferã de dor cel care rãmâne pierzând o patrie
împrumutatã, desenatã de alte capricii ºi care îi este impusã cu riscul de a ºi-o
pierde pe a sa proprie. Victime sunt amândoi. Cei care de departe jinduiesc
dupã patria care a fost, cei care dinãuntru jinduiesc dupã patria care ar putea
sã fie. Victime sunt amândoi pentru cã nimeni nu are o patrie mare. Numai
patria care permite dãruirea naturalã a patriei intime meritã privilegiul de a se
numi patrie. ªi aceasta nu este Cuba, sau nu este Cuba mea.

(Text difuzat în cadrul Campaniei pentru eliberarea deþinuþilor politici
„Aminteºte-þi de prizonieri ca ºi cum tu însuþi ai fi prizonier”  Evrei 13-3)
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