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Insula lui Lones

De ce nu mi-ai spus până acum de aceste simptome?
Pentru că nu aveam încredere în voi.
Dar de ce ai insistat să începem tratamentul? Dacă la
începutul acestei propoziţii doctorul Kawatsumi se răstise la
Dwight Lones, către sfârşitul ei glasul i s-a frânt. Din
indignare, spre dezamăgire.
Dwight veni lângă el. Privindu-l aşa, de foarte aproape,
îşi dădu seama că doctorul e mult mai tânăr decât crezuse.
Lasă – şopti Dwight conspirativ –, nu mai fii supărat.
Până la urmă tot îi facem bucata.
Cui?
Lui.
Cuiii? răsună interpelarea, de data asta strident, ca o
coardă pleznită. Răspunsul se repetă, cabotin în vibrato-ul
voit misterios al vocii lui Dwight Lones:
Lui...
Pentru că doctorul tăcea, Dwight ridică din umeri, apoi
luă o ţigară din pachetul de pe birou, o aprinse şi se instală
comod în fotoliu. Dr. Kawatsumi se aşeză în faţa lui.
Aştepta.
Nu mai rezistam, doctore! Ţi-am mai spus-o de câteva
ori... Nu te acuz, n-am ce să-ţi reproşez, că doar ai vrut să...
şi eu m-am împotrivit. De fapt el m-a silit. Îmi porunceşte şi
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eu trebuie să execut. Mi-e frică de el. Mă trec fiori la gândul
întoarcerii pe Insulă. Dar n-am de ales. E inevitabil. Dwight
îl privea insistent. Dr. Kawatusmi era impasibil. Dwight
rânji, stinse ţigara, îşi deschise cămaşa la gât, răsuflă
zgomotos şi iar îl privi pe doctor. Nimic. Atunci, continuă:
N-am de ales. Îmi prevede orice intenţii şi sunt la
discreţia lui. Nu e tiranic, nu mă obligă la aberaţii, cum s-ar
putea crede, numai că nu mă lasă singur nici măcar o clipă.
Foarte curios, vrea să ştie totul despre toate, eu fiindu-i
instrumentul prin care poate realiza cunoaşterea. Un
instrument imperfect, după cum îmi aminteşte de zeci de
ori într-o zi. Mă obligă să-i bombardez cu întrebări pe cei cu
care am de-a face, să mă vâr în sufletul lor, să-i iscodesc, să-i
surprind, să fiu atent la fiecare reacţie a lor, la fiecare clipire,
intonaţie ori grimasă, la gesturi, la mişcări. Nici cu femeile
nu-mi dă pace. Mă obligă să le tot întreb şi iar să le întreb
tot felul de chestii. Degeaba încerc să-l ignor, e mai puternic
decât mine, mă domină total. Pentru el, actul procreaţiei, e
o parafrază a... cosmogoniei. A doua oară, tipele nu mai vor
să aibă de-a face cu mine şi au grijă să le avertizeze şi pe
altele. Iar el.., el s-a plictisit repede de «eternul feminin»,
oftă Lones. În orice caz, mai repede decât mi-aş fi dorit. Se
opri. Părea că pierduse şirul. Aştepta o întrebare, o
nedumerire, un semn... Doctorul tăcea. Dwight închise
ochii. Îşi reluă confesiunea, atent la detalii, ca şi cum
introspecţia ar fi fost mai profundă aşa, pe întuneric.
La început,... mâncam... pe săturatelea... Ba... chiar mai
mult... decât... aveam nevoie. Pentru el, şi mâncarea... era... o
formă de cunoaştere. Dar asta numai la început. Apoi
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mâncam numai cât să-mi refac puterile. După aia, a vrut să
experimentăm cum e cu foamea. A fost cumplit.
Tot aşa şi cu distracţiile. Îmi înlesnea orice capriciu, ba
mă mai şi întărâta, numai şi numai pentru a-şi satisface
curiozitatea ieşită din comun. Mă punea să repet acelaşi şi
acelaşi lucru până se plictisea şi atunci încercam alte
modalităţi de amuzament, şi altele, şi altele, şi altele.
Somnul e şi el un instrument al cunoaşterii, a hotărât el.
Visul fiind marea revelaţie. Mă obliga să dorm mai tot
timpul. Visam cu frenezie. Dar nu mai erau visele dezlânate
de dinainte. Sonda metodic prin sedimentele memoriei
mele, îmi incita imaginaţia şi rezultau tot felul de chestii
bizare pe care le silea să se repete până se ordonau în
secvenţe inteligibile. Nu ştiu, doctore, dacă mă înţelegeţi...
Aş vrea să vă povestesc măcar unul din acele vise controlate.
Am auzit că interpretarea ştiinţifică a viselor e foarte
importantă şi că prin metode extrem de..., de... Dwight se
întrerupse. Îşi muşca buzele şi frământa între degete mucul
ţigării.
Linişteşte-te. Data viitoare ne vom ocupa numai şi
numai de interpretarea celui mai important vis pe care ţi-l
aminteşti, îi spuse, în sfârşit, dr. Kawatsumi.
Dwight se potoli. Sorbi din paharul de apă minerală pe
care i-l întinse doctorul. Răsuflă adânc.
Aş vrea să continuăm, acum.
Cum doreşti. Ţi-am mai spus, eficacitatea tratamentului depinde doar de d-ta.
Dwight mai sorbi o înghiţitură de apă minerală şi-şi
urmă relatarea:
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Ajunsesem o umbră. Iar în scurtele momente de ’trezie’
– trebuia să şi mănânc, nu? – mă mişcam ca un somnambul.
Îmi era frică de întoarcerea în lumea atât de riguros
întocmită a viselor, dar când eram treaz, mă simţeam străin
în viaţa reală, nu mai eram în stare s-o înţeleg..., nu mai avea
sens... Lumea din vis era coerentă, plină de semnificaţii...
Dar el s-a plictisit şi de lumea din vis. Nu mai găsea în ea
nimic incitant. Îl fascina de-acum misterul creaţiei artistice.
Voia nu atât să înţeleagă, cum se întâmplase în actul
procreaţiei, ci să experimenteze. Uneori, nu mă lăsa câte o
săptămână întreagă să mă întorc pe Insulă. Mă obliga să
pictez, să scriu, să cânt. Nici că se putea o pacoste mai mare
pentru mine. Niciodată nu mi-a plăcut să citesc, îmi era
lehamite să scriu măcar două rânduri, cât despre cântat... A,
dacă ar fi fost vorba de-o foiţă, de-un pocăraş, acolo, nu
m-aş fi dat în lături! Doctore, trebuie să-ţi mărturisesc că
de-aia am şi insistat atât să-mi umblaţi la cutiuţă, ca să mă
faceţi mai deştept. Aşa aş fi putut născoci noi şmecherii ca
să câştig la cărţi şi la ruletă. Ba chiar m-aş fi pus pe tocit, ca
să învăţ legile şi chichiţele judecătoreşti. Dacă aş fi devenit
avocat, şi-aş fi deprins cum să trag sforile după bunu’ meu
plac, în câţiva ani ajungeam milionar, pe cinstea mea!
Ca să vezi ce fraier sunt! Nu m-am gândit că şi jocurile
de noroc pot fi modalităţi de cunoaştere. Iar el, după câteva
partide cu băieţii, a învăţat atât de bine să trişeze că i-a
zăpăcit de tot. Îl amuza teribil să-i vadă pe ceilalţi cum se
consumă, cum încearcă să-i deruteze pe adversari, făcând
pe impasibilii la început, apoi devenind gravi, băţoşi, pentru
ca, dintr-o dată nervii să le cedeze iar ei să ţipe, să spargă
paharele şi sticlele de pe masă, să trântească scaune sau să
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rupă cărţile de joc. Urmând o păruială generală şi
descinderea poliţiei, care evacuează localul. Lui îi plăcea să
se bată şi-i plăcea şi la ’răcoare’, fiindcă acolo avea prilejul
să-i studieze încă şi mai bine pe semenii mei. Am tras
destule şi din cauza asta. Suferinţa fiind şi ea, nu-i aşa, un
instrument al cunoaşterii. Aici a întrecut măsura şi era cât
pe-aci să mă curăţ de vreo câteva ori. Fie înjunghiat fie
încercând să mă sinucid. A profitat şi de asta, mai ales după
ce mi-a căzut în mână o traducere-pirat a cărţii Sinuciderea
– mod de întrebuinţare, de Martin Schreier şi Robert de
Guillon. Ţin al naibii de bine minte atât titlul cărţii, cât şi
autorii, pentru că m-a obligat s-o învăţ pe de rost şi apoi să
încerc cele mai interesante moduri de a te sinucide. Mă
salva în ultima clipă, în chip magic. O cârpă în mâna lui,
asta ajunsesem. Asta până mi-a venit Ideea...
***
Părea un caz banal. A rămas amnezic după un accident
de circulaţie. O tentativă – nereuşită – de sinucidere, după
cum scria în dosarul pe care l-am primit de la poliţie. A fost
internat în pavilionul central, al „clasicilor“, de care se
ocupă cei mai tineri dintre asistenţii mei.
M-a oprit într-o zi în faţa cabinetului meu. Reuşise să
se ascundă undeva prin apropiere. M-a rugat să mă ocup
personal de el. A insista să fie supus unui tratament cu
plectronice... Poftim? Nu ştiu cum aflase de noua aparatură
pe care urma să o primesc zilele acelea; probabil o
indiscreţie a unuia dintre asistenţi. „Plectronicele“
reprezintă, de fapt, numele de cod al aparatelor de
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investigare şi analiză la care am lucrat împreună cu Mike
Gorman. Monsieur Michel Gorman, informaticianul?, îl
întrerupse din nou academicianul D’Arnaud. Chiar el,
monsieur. Dă-mi voie, dragă Kawatsumi, să-mi exprim
rezerva în legătură cu imixtiunea informaticii în psihiatrie.
Mă rog, s-ar putea ca această circumspecţie să fie o
consecinţă firească a vârstei mele înaintate. Însă domeniul
nostru de cercetare este atât de vast încât nu văd de ce ar fi
nevoie să-l complicăm şi mai mult. Nu contest progresul
uriaş al informaticii şi rolul său în societatea contemporană,
dar cred că nu este cazul să o fetişizăm. Scuză-mă, deci
pentru această digresiune. Ce vrei, vârsta... Yajishi
Kawatsumi ştia prea bine că academicianul D’Arnaud nu
vorbeşte niciodată fără rost. Cât despre referirile la vârsta
înaintată, acestea erau cochetării. Din moment ce fostul său
profesor era atât de circumspect, Kawatsumi îşi spuse că,
probabil, voia să-l avertizeze indirect. Zâmbetul discret al
academicianului îi dovedea că acesta intuia raţionamentele
fostului său doctorand. Care se înclină, politicos. Nu e nici o
supărare, D’Arnaud o-san. Poate vom avea timp să discutăm
şi chestiunea informatizării psihiatriei... Desigur, dragul
meu. Îţi stau la dispoziţie, poimâine, după simpozion. Mai
povesteşte-mi despre cazul în speţă, care văd că te preocupă
atât de mult. Lones. Dwight Lones. Aşadar, Lones ştia că
Mike Gorman urma să vină a doua zi, odată cu aparatura. În
consecinţă, m-a abordat din nou. De data aceasta n-a mai
rostit nici un cuvânt. Mă privea cu atâta durere şi încredere
încât nu am putut rămâne indiferent. I-am promis că mă voi
ocupa de el cât de curând. Chiar în acea zi l-am chemat pe
medicul în salonul căruia se afla Lones. Nimic deosebit,
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după cum mi-a relatat medicul. Lones îşi revenea încet dar
era un caz recuperabil. Înainte de accident fusese un
oarecare; dacă existenţa unui cartofor de duzină poate fi
ceva normal, atunci Dwight Lones era un nesemnificativ. Iar
Lones, pacientul, nu crea nici un fel de probleme, fiind unul
dintre cei mai liniştiţi „pensionari“ ai spitalului. De unde
atunci disperarea lui mută, sfâşierea existenţială? Nu cumva
Lones, pierzându-şi aproape complet memoria, dobândise
dintr-o dată – oarecum în compensaţie – o acută conştiinţă
de sine? Realiza dureros că există. Era convins că, printr-un
tratament intensiv şi cu ajutorul aparaturii ultramoderne, va
deveni un om normal. Mai mult, făcuse fixaţia că doar
printr-o dificilă operaţie îşi va redobândi personalitatea. Îşi
pusese toate speranţele în puterea mea „atot-remodelatoare“ (sic!). Dar eu? Eu în ce trebuia să cred? Ce trebuia să
fac? Până la urmă, am realizat că nu aveam de ales. Trebuia
să recurg la aparatura lui Gorman. Ceea ce am şi făcut. Dacă
aţi fi văzut cât era de fericit Lones... Părea că i se promisese
însăşi mântuirea. Mă implora să începem „operaţia“ cât mai
curând cu putinţă. Care „operaţie“?, l-am încercat eu. A râs
complice şi m-a întrebat ce acte are de semnat. Aici chiar că
m-a luat prin surprindere. Până la urmă, a scris o declaraţie
prin care îşi asuma întreaga răspundere. Mike Gorman să
fie martor, a mai cerut. După ce am imprimat textul şi l-au
semnat, el şi Gorman, Lones m-a luat în braţe şi mi-a şoptit:
taie-mă cît mai repede, doctore. Avea lacrimi în ochi, dar
zâmbea subţire, de parcă avea de gând să ne păcălească.
Academicianul D’Arnaud clătina uşurel din cap. Ţinea
ochii întredeschişi, iar grelele-i pleoape tremurau
imperceptibil. Bătrânul acesta distins îşi pusese masca unei
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adevărate fosile vii, mască brăzdată de vinişoare subţiri,
albăstrii, pe sub complicata ţesătură de creţuri. Ai fi zis că e
pe cale să aţipească. Dr. Kawatsumi îi cunoştea încă din
studenţie tactica de a lăsa impresia de somnolenţă atunci
când un subiect îl interesa în mod deosebit. Dar dacă nu se
mai prefăcea? Dacă vârsta îşi spunea într-adevăr cuvântul?
Însă nemişcarea mâinilor smochinite, odihnindu-se pe
braţele jilţului de mahon lustruit, era semn că
academicianul asculta cu mare atenţie. Monsieur D’Arnaud
era de altfel un spirit efervescent, fermecător, trăindu-şi
fiece zi cu voluptate şi furie, manifestări distilate cu timpul
într-un rafinament care-i amintea surprinzător medicului
nipon de particularităţile cele mai preţuite ale poporului
său.
Dar Mr. Gorman cum a reacţionat? Mike? Se amuza.
I-a spus lui Lones, pe un ton cât se poate de serios, că-i vom
pune la locul ei rotiţa ce-i sărise din angrenaj. Iar dacă
doreşte, o vom schimba cu una nouă, mai uşoară,
silenţioasă, fabricată din titan de către o firmă elveţiană, şi
prevăzută cu o pompiţă de ulei, computerizată, care va
lubrifia şi va supraveghea maşinăria. Deşi Lones era
conştient că Mike se distra, era mândru că un specialist de
asemenea anvergură stă cu el la taclale şi că nu se supără
când pierde la poker.
Am început „tratamentul“. Mai întâi l-am supus pe
Lones unei examinări amănunţite, i s-au făcut analizele, a
completat un impresionant teanc de teste ş.a.m.d. Când
i-am făcut electroencefalograma, la fixarea electrozilor pe
ţeastă, ajunsese în pragul extazului. După numai două zile,
activitatea psiho-mentală i se ameliorase în mod uimitor.
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Aţi folosit cumva una din acele proceduri de frontieră, de
care s-a făcut atât caz în ultima vreme? Nici pomeneală,
D’Arnaud o-san. Doar consultul cu ajutorul computerului.
Rutină. Pregătirea psihologică a constat în utilizarea numai
şi numai a termenilor de strictă specialitate în dialogurile cu
Mike şi asistenţii noştri. Păstram faţă de Lones o atitudine
extrem de gravă. Când am considerat că-l „hipnotizasem“
pe sărmanul om, i-am comunicat că era pregătit pentru
„operaţie“. Jubila. Expresia de beatitudine i-a rămas pe faţă
şi după anestezie. I-am depilat zona parietală, am practicat
o incizie superficială la nivelul epidermei, apoi am suturat
marginile tăieturii. După aceea l-am lăsat în grija
asistenţilor, care l-au pansat şi l-au instalat în rezerva ce-i
fusese destinată. Îl vizitam de două ori pe zi. După o
săptămână, i-a fost înlăturat turbanul uriaş de pansamente.
Era îngrijorat. Ce-i drept, vocea celuilalt amuţise, însă
Lones se temea că-i doar un vicleşug. Nici că-i păsa de
valurile de amintiri care i se recompuneau în memorie
într-un ritm care mă îngrijora. Iar Lones, deşi tânjise atâta
după trecutul pierdut, pe care şi-l închipuia extraordinar,
acum, că-l redobândise, nici că-i păsa. În definitiv, trecutul
său ar fi trebuit să-l dezamăgească. Pe el însă altceva îl
preocupa. Ce anume, nu simţea nevoia să-mi comunice. De
altfel, nici n-am insistat; dezvăluirea urmând să vină de la
sine. Aşadar, l-am externat, cu condiţia să revină periodic,
pentru control. Până aici nimic deosebit, veţi zice, şi pe
bună dreptate. Dar cazul Dwight Lones de-abia acum
începe. De fiecare dată când revenea la control, observam la
el schimbări profunde. Mai întâi, o intensă activitate
mentală, ca şi o nelinişte, accentuată de încercarea lui de a
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părea vesel şi mulţumit de viaţa pe care o ducea. În fond,
dădea impresia unui dezrădăcinat. Nu-i mai suporta pe
vechii lui amici, dar căuta tot timpul compania celorlalţi
semeni, chiar dacă erau străini şi chiar dacă aceştia se arătau
stânjeniţi sau iritaţi de expansivitatea sau indiscreţia lui.
Voia să înveţe, să afle, să ştie totul, despre orice şi se
transformase într-un fel de maşină de pus întrebări. Toate
acestea alternând cu fuga de lume... S-a întâmplat ceva,
monsieur? Sunt nedumerit; spuneai că nu l-ai cunoscut
înainte de internarea la voi în spital. Exact. Şi că era un caz
banal, chiar şi după istoria cu simulacrul de operaţie. Oui,
monsieur. Că ai cazuri mult mai importante şi că nu puteai
să-i acorzi acestui Lones prea mult din timpul d-tale. Aşa
este. Cum se face, totuşi, că ştii atâtea despre el, că ai reţinut
acele transformări de detaliu ale personalităţii sale?! Mă
aşteptam la întrebarea aceasta. Vedeţi, D’Arnaud o-san,
Mike îl simpatiza pe Lones, simţea că acest amnezic
recuperat va avea dificultăţi de readaptare şi a pus un
detectiv să-l ţină sub observaţie după externare. La fiecare
vizită a lui Lones, eu eram avertizat şi puteam observa uşor
schimbările survenite. La un moment dat, la a şasea
întâlnire, acesta a cedat psihic, a izbucnit în plâns şi a
început să-mi povestească viaţa pe care o ducea după ieşirea
din spital. L-am ascultat cu atenţie. Erai deja edificat,
înainte de mărturisirea lui, nu-i aşa? Desigur. Presupun că e
vorba de o dedublare a personalităţii. Ar fi fost de preferat,
monsieur. Nu înţeleg. Lones era convins că noi i-am
implantat una din „jucăriile“ noastre electronice. Asta şi
dorise, după cum mi-a mărturisit. Credea că o să-i stimulăm
intelectul, fapt de care ar fi profitat pentru a se îmbogăţi.
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Însă, spre surprinderea lui, s-a pomenit cu un stăpân
autoritar, care-l strivea. Iarăşi...? Iniţial, aşa am crezut. Mai
întîi Lones, apoi noi. Dar erau alte manifestări, după cum
spunea Lones. A refuzat categoric să ni le descrie. Ne-a
acuzat că facem cu el nişte experimente revoltătoare, pentru
ca imediat tot el să ne disculpe, dată fiind ciudăţenia acelui
altcineva care-i cotropise mintea şi-l domina. În ce sens? Am
la mine, D’Arnaud o-san, înregistrarea uneia dintre ultimele
noastre convorbiri. Doriţi să o ascultaţi? Acum? E foarte
important pentru mine, monsieur. Bine, dacă ţii atât de
mult... Dr. Kawatsumi dădu la iveală din buzunarul hainei
un minuscul obiect electronic. Superb! D-ta ai fi şi un
excelent om de afaceri. Nu pierzi nici un prilej să faci
reclamă produselor nipone! Kawatsumi zâmbi. Aştepta un
semn de aprobare din partea academicianului. Acesta
înclină uşor din cap şi atunci Kawatsumi formă o
combinaţie de taste. Pe ecranul liliputan apăru un chip
răvăşit, iar vocea lui Lones se revărsă într-un şuvoi de
nestăvilit: „...la discreţia lui. Nu e tiranic, nu mă obligă la
nimic ilegal sau imoral, dar nu mă lasă singur nici măcar o
clipă. Îmi dă tot timpul sfaturi, mă apostrofează când
greşesc, însă e blând, pare generos... Cu toate astea, sau
tocmai de asta, mi-e teamă. Cine ştie ce pune la cale...“
Kawatsumi opri aparatul. Cred că acest fragment a fost
elocvent. Desigur. Academicianul tăcu, preţ de câteva
secunde, evitând să se pripească. Ce ai de gând? Să aştept. Şi
Lones? Lones e din ce în ce mai agitat. Mi-a cerut să-l
operez din nou şi să-i extrag cutiuţa ce i-am vârât-o sub
ţeastă, iar dacă nu o fac, atunci îşi va crăpa el căpăţâna –
reproduc întocmai expresia pe care o foloseşte –, numai să
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scape odată pentru totdeauna de ăla. Am încercat să-l
liniştesc şi i-am propus să-l alungăm pe intrus prin
administrarea unei medicaţii extrem de virulente. Mi-a
răspuns că n-are de gând să se otrăvească. M-am prefăcut a
fi în impas, i-am cerut un răgaz de meditaţie, după care am
„descoperit“ ideea de a-l iradia pe ăla. Lones a fost de acord,
dar vădea circumspecţie. De fapt, în ce a constat
„tratamentul“? Am început cu aerosoli, ioni negativi, şi
expuneri zilnice în trei reprize a câte cinci minute sub o
lampă fotografică, cu lumină roşie, adică expuneri la
„radiaţii Sigma B3“. Toate aceste mistificări au fost în zadar,
fiindcă Lones avea ideea fixă că nu va scăpa de ăla decât tot
prin operaţie. N-am avut încotro. Am simulat din nou o
trepanaţie. Înainte de anestezie, Lones mi-a spus că ar
regreta enorm să nu se mai poată întoarce pe Insulă. Cred
că a venit momentul să clarifici această noţiune de „insulă“.
La început, Lones rostise acest cuvânt în convorbirile
noastre ca şi cum ar fi fost de la sine înţeles că eu ştiu la ce
se referă. Eu am luat de bun înţelesul obişnuit. Credeam că
locuia pe o insulă, nu departe de ţărmul californian. Mai
tîrziu, Mike Gorman mi-a spus că Lones locuia în San
Francisco, pe Telegraph Hill. Instantaneu, mi-am amintit de
tonul acestuia, pe când îmi spunea: „Mi-e groază să mă
întorc pe Insulă! Dar sunt obligat să mă supun...“ La
următorul control, l-am întrebat, ca din întâmplare despre
insulă, aşteptându-mă ca el să povestească de la sine despre
ea. Lones a evitat acest subiect. Am încercat să-mi
alcătuiesc propria versiune. Mai întâi, ce este o insulă? O
suprafaţă de pământ înconjurată de ape. Un loc izolat – în
accepţia unei personalităţi angoasate. Legătura cu Robinson
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Crusoe vine de la sine. Aşadar, un loc al naufragiului, al
disperării... Sau paradisul după care tânjesc mulţi dintre
locuitorii aglomeraţiilor urbane... Fără-ndoială. Dar dintre
aceste semnificaţii, nici una nu i se potriveşte lui Lones.
Exact, monsieur. Fiindcă insula nu există decît în
imaginaţia lui. Semnificând dorinţa lui de însingurare, un
eventual atribut al egotismului său... dar şi spaima lui
Robinson când a văzut prima urmă a unui alt picior
omenesc decât de cele ale sale. Credea că pe plajă e urma
lăsată de satana... iar pe Vineri îl credea posedat de diavol şi
se temea de el,... pe când Lones se temea de celălalt. Numai
că raportul de forţe era net în defavoarea lui Lones. Îi era
teamă să mai rămână pe insulă şi în acelaşi timp nu se putea
îndura să i-o cedeze ăluia... Crezi, dragă Yajishi, că a
încercat să rămână singurul stăpân al insulei? A încercat,
numai că n-a reuşit. Abia atunci a făcut apel la noi. A
încercat să scape de... acela? Da. Cum anume? Înecându-l.
Îmi descria un anume vis în care îi propusese ăluia să facă
un concurs de înot. Odată ajunşi în larg, Lones se scufundă,
trăgându-l şi pe ăla după el. Acolo, în adâncuri, dau peste
un monstru înfricoşător. Lones înţepeneşte de groază, ăla
ţâşneşte spre suprafaţă, unde îşi dă seama că Lones a rămas
în adâncuri; se întoarce, şi-l salvează.
Tăceau amândoi. Kawatsumi privea o floare albastră
din ţesătura covorului de la picioarele lui. Când îşi ridică
privirea spre academician, observă că acesta zâmbeşte.
Zâmbi şi el. Mon cher Yajishi, uneori observ cu uimire că nu
porţi kimono-ul. Nu te-am văzut niciodată astfel
înveşmântat... Dar, totdeauna când mă gândeam la tine, mi
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te închipuiam purtând un kimono azuriu, încins cu un obi
înstelat, în care erau înfipte katana (sabia mare, n.a.) şi
wakizashi (stiletul, n.a.) . În picioare − galenţii de lemn, şi în
mînă − o ramură de sakura... O imagine saturată de
convenţionalism... Dimpotrivă, D’Arnaud o-san, e foarte
emoţionantă! Vă mulţumesc. Ţi-e dor de Kyushu?
Câteodată... şi atunci mă întorc în arhipelag cât mai curând
cu putinţă.
Iarăşi tăcere. Academicianul D’Arnaud aşteptă câteva
momente, pentru ca schimbarea subiectului să nu fie o
impoliteţe. Ce s-a întâmplat cu Lones? Lones... A, da... după
cum v-am spus, n-am avut alternativă şi am simulat o altă
„operaţie“. După ce Lones şi-a revenit de sub efectul
anestezicului, mi-a cerut să-i arăt „cutiuţa“, care, credea el,
îl adăpostise pe ăla. Mike a prevăzut aceasta şi-mi dăduse
un microprocesor. I l-am arătat lui Lones care l-a luat în
mână, l-a privit câteva minute, l-a întors pe toate feţele, l-a
mirosit, l-a dus la ureche, ca în cele din urmă să-mi ceară
să-l zdrobesc cu tocul pantofului. Merita să-l fi văzut cu câtă
satisfacţie a privit rămăşiţele delicatului microsistem! Peste
câteva minute, s-a cufundat într-un somn adânc...
Rezultatul „operaţiei“? Convins fiind că-l extirpasem pe ăla,
Lones a scăpat de fixaţie. După două săptămâni, se
considera vindecat. L-am externat, cerându-i din nou să
revină din când în când pentru control. A consimţit, destul
de nedumerit, deoarece susţinea c-ar fi inutil, din moment
ce scăpase de ăla. L-am asigurat că mă ataşasem de el şi că
mi-ar face plăcere să ne revedem, pentru a sta de vorbă,
împreună cu Mike, la un pahar de whisky... Acum câteva
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zile însă, Lones l-a căutat pe Mike şi i s-a plâns că nu mai
găseşte Insula. Fără... acela, dispăruse şi insula. Nu tocmai.
Fără ăla, Lones nu mai ştia să ajungă pe insulă. Rămăsese
doar cu amintirea vagă a unui paradis, iată, pierdut. Pe de
altă parte, Lones nu mai avea răbdare să se reacomodeze cu
viaţa normală. Pentru că nici nu-l mai satisfăcea – i se părea
searbădă... Se obişnuise cu senzaţiile tari, cu o continuă
tensiune. Da. L-a implorat pe Mike să-l ajute. Mike i-a spus
că trebuie să vină iarăşi la spital. Însă lui Lones îi era ruşine
să dea ochii cu mine. Cred că-i era şi frică. Totuşi, în cele
din urmă, i-a declarat lui Mike că e hotărât să accepte orice,
numai să se poată întoarce pe Insulă.
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când iubirea nu-i acasă

S-a întunecat. Roxana îl priveşte iar el nu ştie ce să spună,
inhibat de privirea ei implacabilă. Ca şi de cuvintele ce
urmează: „Nu mâine. O să te sun duminică... sau, poate,
luni...“ Nu! Nu trebuie să o lase să facă una ca asta!
Adânceşte şi mai mult fisura ivită între ei. Cum de este
posibil? Cu numai o zi înainte dragostea lor ardea cu foc viu
şi înalt. Acum de-abia mai mocneşte. Să se fi consumat?
Trebuie să... Să ce? unde greşise?
„M-am gândit că aşa e mai bine pentru amândoi“. Nu
se cunosc îndeajuns. Mai deloc, de fapt. Fiecare intuindu-l
pe celălalt. Care, iată, este altcumva... „Te aştept mâine
seară“. „De ce? şi ce să facem, dacă... “ Vocea ei sună uscat,
iar în ochi îi sclipeşte o hotărâre (ce pare) de nezdruncinat.
Loveşte cu o furie rece, calculată: „Mai bine să ne vedem
fiecare de drumul lui. Îmi ajung problemele mele. Nu am
lipsă de altele. Mă oboseşti!“ El o îmbrăţişează, şoptindu-i:
„Te iubesc“. Ea îl îndepărtează. „E problema ta“. O izbitură
năucitoare. De parcă l-ar fi lovit în moalele capului.
„Trebuie să fiu căzut în cap să mai continui dialogul ăsta al
surzilor!“, îşi zice el. Şi-l pufneşte râsul, amintindu-şi cele
petrecute cu numai zece minute mai-nainte: el, atârnat cu
picioarele de o bară, legănându-se, cu capul în jos, în
nenorocitul ăla de „loc de joacă pentru copii“, plin de
gunoaie şi de gropi, cu amenajările strâmbe şi ruginite,
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pierdute printre mormanele de moloz revărsate de pe
şantierul de alături. I-a spus, şăgalnic: Să stăm strâmb şi să
judecăm drept. S-a mai legănat de câteva ori, apoi a încercat
să se prindă din nou cu mâinile de bară. Şi a căzut. Drept în
cap. Roxana s-a speriat. S-a repezit la el: „Ai păţit ceva,
dragul meu?“ El s-a ridicat, buimac. A făcut câţiva paşi. Nu-i
venea să creadă că nu şi-a frânt gâtul sau că nu i-a crăpat
ţeasta. „Noroc că bara a fost atât de joasă“, şi-a zis, apoi,
înduioşat de îngrijorarea ei a îngăimat: „Nu, n-am nimic,
puişor“. Pentru ca imediat să înceapă a-i povesti ce i s-a
întâmplat mai demult, pe când a vrut să treacă o vale, peste
un trunchi prăbuşit de-a curmezişul...
Roxana îl priveşte cu reproş: „Nu te înţeleg! De ce râzi
acum? Mă derutezi!“ El redevine serios. Brusc. (Nu o dată
s-a întrebat dacă această mobilitate psihică e maladivă
sau e chiar un semn al genialităţii. „Celebrul“ său
complex de superioritate.) „Puişor, nu mai complica atât
lucrurile. Nu-mi mai răstălmăci vorbele şi nu mai despica
într-una firu'-n paişpe...“ Ea izbucneşte: „N-ai înţeles! Vezi
că nu ne potrivim? Vezi că...“. El îi înăbuşă fraza cu un sărut,
apoi cu altul şi cu altele încă. Spunându-i, într-un târziu:
„Vezi, ăsta e defectul tău: vorbeşti prea mult. Uneori nici nu
te gândeşti la ce spui, la consecinţele...“ „Cum adică?“ El o
sărută din nou. Ea îşi pleacă bărbia în piept. „Nu, n-are
rost... Acum mă simt mai mult decât singură...“ „Păi, nu
suntem împreună?“ Ea suspină: „Nu. Adică da... însă... doar
fizic... Crede-mă, e mai bine să nu ne vedem o vreme,...
poate câteva zile,... poate câteva luni („Poate câţiva ani“, o
îngână el, ranchiunos, dar nu e băgat în seamă.) ...nu ştiu.

22

Sunt atât de obosită! O să mă mai gândesc... Dar mâine
seară... mâine seară să nu mă aştepţi“. „Şi când ne vedem?“
„Nu ştiu... Te sun eu“. Se depărtează. O pierde. E
înspăimântător ce li se întâmplă. „Nu fă una ca asta, puişor!
Te rog, nu fă asta!“, însă cuvintele lui nu par că ar mai
ajunge până la ea, care, cu paşi mici, cu capul plecat, păşeşte
şovăitor pe trotuar, pe când sufletele lor se îndepărtează
unul de celălalt cu o viteză ameţitoare.
Orice s-ar întâmpla, o va aştepta mâine seară. Poate să-l
ocărască ori să-i întoarcă spatele, fără un cuvânt.
Totuşi, el ştie că nu va fi aşa. Că se va repezi în braţele
lui. Larg deschise. Că o va strânge la piept, iar ea i se va
cuibări în braţe. Că se vor regăsi.
Imaginându-şi reîntâlnirea lor, Mihai se pomeneşte
murmurând:
singurătatea...
noaptea inimii... zvârcolindu-se...
nu, nu aşa. Reia:
noaptea inimii zbătându-se
în colivia...
nu... Reia:
în cuşca de... carne
şi... fiere?
da, ba nu; cum zicea Sábato?
şi... timp
– aşa, bine...
şi timp care sunt eu... pentru
mine... exilat în mine însumi
(asta e o idee mai veche,
dintr-o poezie rămasă
neterminată)
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treceam prin viaţă ca printr-o
grădină a desfătărilor
(bine zis, da' parcă mai lipseşte
ceva)
zădărniciei (?)
cu tine zorii trandafirii
(nu, e prea siropos, lăsăm zorii,
tăiem trandafirii)
speranţei şi iubirii...
(nu, nici aşa nu merge, trebuie
să caut altceva - dar ce?)
pe mine...
(nu, e o prostie să-l citezi aşa,
anapoda, pe bădia Mihai...
de ce? doar ce facem noi
altceva decât să-l parafrazăm, iar şi
iară...)
aşadar, finalul:
pe mine mie redându-mă
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Se opreşte, nemulţumit. Apoi: „Dacă înlocuiesc acel
vag: Cu tine, zorii / speranţei şi iubirii... cu... cu ce? Cum!?!
Ia să auzim: înalţ către Tine / ochii mei visători / Iubirii
vecinice / pe mine Ţie redă-mă... ei da, dintr-o poezie de
dragoste reiese un... Psalm. Da. Asta e – un psalm.
Şi Mihai se grăbeşte spre casă, nerăbdător să-l
transpună pe hârtie. „Nu e rău. Dar... Nu, Psalm e prea mult
spus. Poate fi o... o... Da. O me-ta-ni-e“.
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gloria I-mundi

Dacă nu iei o hotărâre, te ia hotărârea pe tine. Acestea
fiind zise, plecă de acasă. Nu spre cafeneaua artiştilor, ca de
obicei. Dar unde să meargă? Ce să facă? Crezuse că e destul
să se desprindă de familie pentru ca instantaneu să-i vină
ideea salvatoare. Aşa nu se mai putea. Simţea că-i trece viaţa
ca nisipul printre degete.
Ar fi trebuit să poarte o discuţie capitală cu
Lăcrimioara. La ce bun? Avea o soţie model: harnică,
modestă şi supusă. Nu-i făcea reproşuri când venea beat
acasă, îl îngrijea cu devotament când i se făcea rău, nu-i
cerea bani, ţinând casa din salariul ei şi din ce primea de la
părinţi – care locuiau pe aceeaşi stradă –, avea grija copiilor
şi a gospodăriei. Era foarte credincioasă. Şi-i purta frică mai
ceva decât Celui de Sus. Cine nu şi-ar fi dorit o asemenea
soţie? El însuşi. I se făcuse lehamite. Se plictisise de moarte
în cei şase ani de căsnicie. L-ar fi reconfortat o ceartă
zdravănă, neaoşă, cu înjurături şi ţipete, cu ghionţi şi
buşituri, cu veselă spartă şi uşi trântite de să zboare
tablourile din rame şi ferestrele din balamale. Nici vorbă de
aşa ceva. Lăcrimioara îi suporta supusă măgăriile şi nu se
plângea părinţilor de chiolhanurile şi infidelităţile lui, nici
nu-l bârfea cu vecinele, cum ar face orice nevastă normală.
Nu crâcnea nici când îi întorcea câte un dos de palmă, aşa,
din năduf existenţial. Îl privea doar – cu milă.
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Privirea ei era oglinda – aburită – a vieţii lui. Se
considera un neînţeles; un mare poet, nerecunoscut ca atare
din pricina invidiei confraţilor şi a micimii lor intelectuale.
Şi-apoi, vremurile erau potrivnice artei. De notorietate se
bucurau politicienii, mogulii de presă, piţipoancele şi
fotbaliştii. Semizeii contemporani. Or, el era poetul, verigăcheie prin care Orfeu îşi perpetua, enigmatic, destinul
ingrat.
Începu să plouă. Zgribulit, intră în primul bar ivit în
cale. Comandă o votcă dublă şi o cafea, neapărat fierbinte şi
fără zahăr. Se aşeză la o măsuţă, într-un ungher.
După câteva înghiţituri, altfel îi curgea sângele prin
vine. Scoase din geantă un teanc de coli şi un pix. Începu să
scrie. Îi era de-ajuns să se aşeze la masă, având la îndemână
hârtie şi un pix, că ideile îi veneau instantaneu. Scria poezii,
în flux continuu, ore în şir. Cu condiţia să nu-l întrerupă
nimeni. Dacă se întâmpla una ca asta, reacţiona în funcţie
de persoana cu pricina. Pe Lăcrimioara o bruftuia, iar
copiilor le dădea bani pentru dulciuri. Când nu avea, cerea
de la nevastă-sa. Dacă se afla la cafeneaua artiştilor, fie se
răstea la intrus, fie îl amenda, punându-l să-i aducă o votcă.
Când i se termina muniţia (hârtia sau pasta de pix),
ideile se stingeau. Atunci, oprea la masa lui pe fitecine de i
se părea o figură interesantă. Dacă nu, trecea la alte mese,
intra în vorbă, încerca să le impresioneze pe necunoscute,
frumuseţi de pripas, declamând din producţia-i abundentă.
Era tolerat, fiindcă devenea risipitor când i se cânta în
strună: oferea în dreapta şi în stânga pahare cu votcă, ceşti

28

cu cafea ori volumele sale de versuri, cu dedicaţii
flamboiante.
L-am văzut nu de mult pe poet, la cafeneaua artiştilor,
mi-a spus deunăzi Ilie R. Stătea la masă, singur şi
încrâncenat. Citea dintr-un volum de Mircea Cărtărescu.
Mi-a făcut semn să mă aşez lângă el şi mi-a zis: uite ce
prostii scrie ăsta! Habar n-are de poezie. A luat pixul şi a
început să facă observaţii pe text, să sublinieze versurile
„acceptabile“, să le şteargă pe cele „catastrofale“,
înlocuindu-le cu altele, ale sale, ilizibile. Întorcea filele la
întâmplare, vorbind fără şir. Aproape toate paginile erau
mâzgălite.
A fi poet nu-i destul; trebuie să mai fii şi sătul. Adică nu
ghiftuit, ci în sensul acut, al sfâşietoarei concluzii că viaţa e
o troacă de porci. Dintre care eşti cel dintâi. Un dezgust de
sine pe măsura convingerii că eşti un ales, că eşti
predestinat – un poet dintre aceia ce domnesc peste vreo
limbă – şi că, din cauza prea multelor concesii pe care le-ai
făcut contingentului, te risipeşti.
Nu aceasta îţi este calea. Tu eşti unic şi irepetabil. Cei
din preajmă sunt un balast. Atârnă de tine, te sufocă, îţi
frâng zborul ideatic. Iar pe tine te cheamă păduri
nepătrunse, zări nemărginite, munţi de gânduri şi mări de
patimi, tălăzuind titanice idei în apusul solemn, mineral.
Avea nevoie de aer, de spaţiu, de necontenire.
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Extaziat, poetul ieşi din bar şi se pierdu în umezeala
nopţii. Rătăcea pe străzi, abstract şi trufaş, cu mintea
plăsmuind incantaţii sieşi.
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n o a p t e d e a p ri l

E trecut de miezul nopţii şi hasbăndul nu mai vine. Ştiu
unde e şi cu cine. Nu-l mai aştept; ba chiar m-aş bucura să
nu mai vină deloc – ar fi cel mai bine pentru amândoi.
Ştefănel doarme. E atât de nevinovat! Nu înţeleg de ce
hasbăndul îl detestă. Că pe mine nu mă poate suporta, asta
o pot pricepe. Nici nu-mi mai pasă. Am suferit destul. Dar
să ai un copil şi să nu-l poţi vedea în ochi, deşi nu e un
monstru sau un bastard, asta depăşeşte capacitatea mea de
înţelegere.
Unde mi-a fost capul când am acceptat cererea în
căsătorie?! M-a dat gata cu atenţiile lui, cu buchetele imense
de flori, cu frazele pompoase, dar în fond atât de ipocrite,
după cum mi-am dat seama chiar imediat după nuntă. De
fapt, a urmărit doar să pună mâna pe casă. Cât e de
meschin! Un păduche. Mă urăşte, fiindcă tata a refuzat să-i
treacă pe nume casa şi vopsitoria; nu i-a ieşit pasenţa, aia e!
Se gândea că tata nu mai are mult de trăit şi rămâne el
stăpân peste averea lui Agabrian.
Ştefănucă! Puiul mamii, ce-i cu tine? ai visat urât? Să
nu-ţi fie frică, mama e cu tine. Vrei ceiuţ? Imediat. Nu
plânge, mama lasă lumina aprinsă.
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Uite-l că deja doarme. E ca un îngeraş. Nu că el al meu,
însă e un copil deosebit, atât de fragil şi de pur... Şi atât de
nefericit. Ce se va alege de noi, floarea mamii?
Lasă, că-l găsim noi pe nenea Adrian şi el o să ne scape
de lupul cel rău, de zdrahonul ăla nesimţit şi îngâmfat, care
vine acasă doar ca să-şi ia haine de schimb, ori să se refacă,
după câte o paranghelie. Ducă-se-n...
Tu nu-l cunoşti, puiule, pe nenea Adrian, însă te rog să
mă crezi pe cuvânt că un om ca el rar mai găseşti. E
inteligent şi sensibil, e blajin din fire, dar devine ca un tigru
cu bandiţii alde taică-tu, care-i terorizează pe cei lipsiţi de
apărare. E un cavaler, ca pe vremuri. Când o să mai creşti, o
să-ţi citească mama Din marile legende ale lumii, despre
Cavalerii Mesei Rotunde, despre El Cid sau despre Siegfrid
şi Crimhilde.
Acum nenea Adrian e plecat, probabil că în străinătate,
dar fii fără grijă, că-l aduc eu încoace. Să ştii că mămica ta
nu e o fraieră, chiar dacă a greşit atât de prosteşte,
măritându-se cu un mitocan. Deţin nişte puteri formidabile,
pe care nu le poate observa nimeni, dar acţiunea lor este
infailibilă. Sunt secrete pe care le-am primit sub jurământ
de la bunica, chiar pe când eram însărcinată cu tine. Ţi le-am
transmis odată cu sângele şi emoţiile mele; da, Ştefănel, cam
ca în Dune. De-abia aştept să mai creşti ca să activăm
împreună, când va veni vremea, formidabilul potenţial care
deocamdată vegetează în mintea şi în inimioara ta de prunc.
O să fii uimit cât de mare este puterea spirituală a unui
mentat, ca mine. Cu ea poţi să vindeci, după cum, la fel de
eficace, poţi să distrugi un om. Pe taică-tu nu mă murdăresc
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să-l termin, fiindcă-şi face destul rău şi singur. Trebuie doar
să-l alungăm din viaţa noastră. Mă lupt cu hasbăndul,
tenace, dar e foarte dificilă confruntarea, căci hăul din el
este înfricoşător. Un posedat – ăsta e taică-tu. Nu mi-e frică
de el, însă trebuie să fiu precaută, să nu mă las descoperită.
Nu te speria, asupra ta nu poate avea nici o influenţă. Eşti
perfect ecranat.
Atâta doar că înfruntarea asta îmi mobilizează forţele
vitale. Altfel, de mult îl găseam pe Adrian şi-l determinam
să vină la noi. Aşa, trebuie să am răbdare; nu pot lupta pe
două fronturi deodată.
Iar a început ploaia. Cât sunt de tenebroase nopţile
astea de april!... Într-o astfel de noapte, acum doi ani, s-a
întors ăla acasă, beat pulbere. S-a trântit pe pat şi a rămas
acolo, în nesimţire, până în zori. Atunci a venit în bucătărie
să bea apă. Eu îmi făcusem culcuş pe colţar. S-a dat la mine,
eu l-am respins iar el, ca o bestie ce este, m-a pocnit, m-a
izbit cu capul de pereţi şi dup’-aia m-a violat. Aşa ai fost tu
conceput, odorul mamii! Nu din dragoste, ci din drojdia
sentimentelor umane, din abjecţie şi din ură. Totuşi, nu-mi
pare rău. Tu eşti lumina ochilor mei! Că tu eşti numai al
meu. Turbatul şi turmentatul ăla e doar un accident în viaţa
noastră. Şi am lucrat cu o grijă infinită, înlăturând cu migală
din psihicul meu acele momente de coşmar.
Dar mai bine să-ţi povestesc cum l-am cunoscut pe
Adrian: Eram tineri şi naivi. Venisem la convenţia anuală a
fandomului. (Nu te speria, nu e ceva legat de fantome, aşa
cum s-ar putea crede. Termenul de fandom desemnează
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ansamblul mişcării science-fiction dintr-o anumită zonă
geografică. În cazul nostru, mişcarea naţională. Mulţi ne-au
acuzat că urmărim reiterarea mişcării legionare. Nişte idioţi,
care se blochează în termeni, interpretându-i aiurea, după
cum îi duce mintea lor handicapată. Căci doar un retardat
ar putea face o apropiere între sefe şi legionari! Adevărul e
că le era frică de noi. Eram din ce în ce mai mulţi, mai bine
organizaţi, aveam legături cu Occidentul şi nu ne puteau
manipula. Pentru că prezentul era infect, am ales evaziunea.
Am emigrat – în viitor. Acolo ne confruntam cu totul şi cu
totul alte probleme, pe alte coordonate spaţio-temporale.
Voi reveni, la timpul potrivit. Acum, să închidem
paranteza.) Pe Adrian mi l-au prezentat nişte prieteni. Deşi
n-are nimic ostentativ nici în atitudine, nici în felul de a
vorbi, deşi nu e un Adonis, te captează de cum îl priveşti.
Are un fel de magnetism. Charismă – ăsta-i cuvântul. Ne-am
privit. Şi ne-am plăcut. Seara, la vizionarea multaşteptatei
capodopere Odiseea spaţială 2001, Adrian s-a aşezat lângă
mine. N-am să uit cât voi trăi sentimentele acelea de
nedescris. Mi se împlinise dintr-o dată o dorinţă
extraordinară – aceea de a vedea, în sfârşit, filmul despre
care citisem şi auzisem enorm de multe, de atâta vreme
încât muream de nerăbdare să mă conving cu ochii mei că
într-adevăr e aşa de grozav precum se spune; pe de altă
parte, o dorinţă şi mai fierbinte era pe cale de a se înfăptui:
în stânga mea era aşezat omul pe care-l aşteptam din
adolescenţă – bun, tandru, inteligent şi de o forţă morală
irezistibilă. Dacă ai fi şi tu matur – şi ce minunat este că eşti
încă prunc şi ai atâta nevoie de mine! –, m-ai privi cu
îndoială, zicându-ţi în sinea ta că vorbesc ca o exaltată; cum
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să fii atât de sigură de toate astea, referitor la un om pe care
l-ai văzut pentru prima dată în urmă cu trei-patru ore, cu
care n-ai schimbat decât câteva replici ş.a.m.d. Ei bine,
sufleţel, te rog să mă crezi, aşa a fost cum ţi-am spus. L-am
intuit pe Adrian din prima clipă. Şi totuşi eram crispată. Mă
copleşiseră emoţiile. Imaginează-ţi ce am simţit când
Adrian mi-a prins cu gingăşie mâna stângă cu dreapta sa.
Încremenisem. Degetele lui le-au îmbrăţişat pe ale mele.
Ne-am privit, în semiobscuritatea sălii de cinematograf, şi
ochii noştri sufleteşti s-au îngemănat. De altfel, suntem
amândoi născuţi în zodia Gemenilor. Din momentul acela,
n-am mai fost în stare să urmăresc filmul. Degetele noastre
se împletiseră între ele şi Adrian mă alinta cu o tandreţe
inefabilă. Aş fi stat cu el aşa o veşnicie.
Să nu-ţi închipui cumva că în noaptea aceea am devenit
amanţi. Iubirea noastră era prea delicată, prea specială, ca să
ne pripim. Trebuia să ne apropiem cu atenţie unul de
celălalt, să lăsăm timp sentimentelor să devină gânduri,
gândurilor să prindă cuvânt şi cuvintelor să nască la rândul
lor sentimente, mai profunde, mai subtile, mai pătrunse de
poezia dragostei de-abia înmugurite, deja fremătând în
ameţitoare acorduri şi nuanţe...
Am rătăcit prin burg, ţinându-ne de mâini, oprindu-ne
doar pentru a ne uni buzele, răsuflările, sufletele. Am
străbătut oraşul vechi, apoi am ajuns în renumitul parc,
unde, pe o bancă, sub un tei înflorit, nici n-am ştiut când a
trecut noaptea...
Atunci ar fi trebuit să murim! Fericiţi şi neîntinaţi.
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Spun prostii, nu-i aşa, bulgăraşul meu de aur? Dacă
regret ceva, nu e umilinţa de a fi ajuns soţia unui mârlan, ci
faptul că tu nu eşti copilul meu şi al lui Adrian. Am fi fost o
triadă perfectă.
Însă perfecţiunea nu ne este îngăduită, aici, pe pământ.
Şi cine ştie ce ne este rezervat dincolo, în viaţa de după
viaţă? De aceea, trebuie să luptăm ca acum şi aici sufletele
noastre să fie cât mai pure, minţile să ne fie cât mai
luminate, iar inimile să răspândească multă, cât mai multă
căldură. Numai aşa, îngerul se recunoaşte în noi, numai aşa
ne este permis să întrezărim fericirea.
Sunt exaltată, o ştiu. Însă mai bine să păcătuiesc prin
exces de trăire, de simţire şi de gând, decât prin împietrirea
inimii. Căci dacă ni se iartă cu milostivire greşeala comisă
din prea plinul simţirii, gândirii sau făptuirii – de ură, de
frică sau de lipsa de speranţă cu greu ne vom putea
răscumpăra.
Dar toate astea nu sunt cuvinte potrivite pentru un pui
de om ca tine. Aşa că dormi, floarea mamii, dormi fără grijă
– tu eşti mic şi scump şi eşti lumina ochilor mei. Mama e
lângă tine şi nu lasă pe nimeni să te tulbure. Somn uşor,
puişor.
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workshop
- lui M.I. -

ce te uiţi aşa la mine, spuse Vlad, iritat, la care Adrian
zâmbi a râde: calci tot mai apăsat pe urmele lu' nen'tu,
Mircescu, ce vrei să spui, replică Vlad, deja îmbunat; ştia
bineînţeles răspunsul şi intră de bunăvoie în jocul amicului;
aş putea continua relatarea într-o singură şi întortocheată
frază, la ce bun – au făcut-o alţii, înaintea mea, şi încă mult
mai bine –
Dacă am fi fost fumători, am fi depăşit mai uşor
momentele de prelungită eclipsă a discuţiei, îşi zice Adrian,
mutându-şi privirea de la prietenul său cel deodată foarte
tăcut – tocmai el, atât volubil de obicei – spre parc; barul
hotelului Silva are terasa cu cea mai spectaculoasă privelişte
din oraş: către bătrânul parc, ai cărui arbori – o remarcabilă
colecţie dendrologică, aşa cum voi mai preciza şi în
povestirea Bătrânul şi Floarea; dacă aş fi afirmat-o şi a treia
oară, deja ar fi fost clişeu – se întreceau în a-şi împodobi
coroanele întru slava luminătorului ceresc, în acea
dimineaţă a sfârşitului de septembrie. Era într-o sâmbătă, şi,
cu toată vremea frumoasă, puţină lume venise în parc, iar pe
terasa barului doar una dintre mese mai era ocupată de o
pereche în vârstă, probabil clienţi ai hotelului.
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Vlad goli halba.
– Amice, mai luăm un rând?
Adrian nu răspunse, ci îi arătă, printr-o scurtă mişcare,
individul deşirat care făcea acel straniu balet specific artelor
marţiale (de găsit termenul) pe tăpşanul din apropiere. Nu
departe, legaţi de un copăcel, doi dulăi, negri, îl fixau atent,
aşteptând ca stăpânul să-şi aducă aminte de ei.
Vlad ridică din umeri. Facă fiecare ce-o vrea şi ce-o
putea. El unul voia să mai bea o bere. Întoarse capul către
barman, care privea afară, dindărătul tejghelei, către
lunganul karateka. Barmanul ridică – întrebător – două
degete.
– Mai luăm câte una?
Adrian se întoarse alene către el.
– Poate ceva mai târziu. Acum aş bea o cafea. Aici fac
un espresso excelent, preciză el, aducându-şi aminte de
cafeaua băută cândva cu Tavi, în urmă cu câţiva ani – se
pare cum că-i altă toamnă, ci-n veci aceleaşi frunze cad,
murmură Adrian.
– Ce-ai spus?
– Mi-am amintit de o altă toamnă; acum cinci-şase ani,
am venit aici cu Tavi, la o cafea. Atunci, el mi-a propus să
scriem o carte împreună. Iarăşi? am ricanat eu, făcând
aluzie la cartea pe care începusem să o scriem în ianuarie
'90. Ne întâlneam, când şi când, la restaurantul gării; nu mai
ştiu de ce acolo, am impresia că Tavi se ferea să apară în
oraş. Eram atunci entuziasmaţi, încă nu ne dezmeticisem
din euforia post-decembristă. Acum e vremea noastră, acum
trebuie să scriem, să dezvăluim lumii întregi infernul prin
care am trecut! Am consimţit, fără şovăire. Totuşi... Cum o
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să scriem cartea împreună? Vedem noi. Principalul e să
începem. Bine-bine, da' cu ce începem? N-are importanţă.
Putem începe cu sfârşitul. Adică? Cu revoluţia. O.K.
Începem cartea chiar acum. Ei, nu aşa, hei-rupist. Au trecut
vremurile alea. Uite, până data viitoare, scriem fiecare câteo povestire. Şi? Şi dup’-aia mai scriem câte o povestire, şi tot
aşa, iar în câteva luni cartea va fi gata.
Ceea ce am şi făcut. După câteva povestiri, i-am propus
lui Tavi să alternăm capitolele, ca în cartea Ar fi fost prea
frumos, a lui Ilie Năstase şi Ion Ţiriac, pe care aceştia au
scris-o cu ajutorul lui Ioan Chirilă; câte un capitol Ţiriac
(Play), apoi Năstase alt capitol (Ready). Tavi a fost de acord.
Curând ne-am pus de acord şi asupra titlului cărţii: tristesse
oblige – nu mai ştiu cine a fost cu ideea.
Toate bune şi frumoase,
– dar..., îl întrerupse Vlad, zâmbind.
– Dar, însă, totuşi... la un moment dat, după prima
mineriadă, Tavi mi-a propus să plecăm. Unde? În Occident.
Aici se duce naibii totul. Am crezut că lucrurile se vor
schimba în bine, numai că poporul ăsta nenorocit – Tavi a
folosit o expresie mult mai dură, pe care nu vreau s-o
reproduc – îşi bate joc de soarta lui şi-şi merită
conducătorii. Şi ce facem cu cartea noastră? O terminăm,
bineînţeles. Cum? O scriem acolo. Unde? Oriunde. Acolo
unde ne vom afla. Ţi-ai făcut paşaport? Da. Atunci plecăm
săptămâna viitoare. Eu nu vin. De ce? N-aş putea să-ţi
explic de ce. Motivaţia mea e dincolo de... Să nu-mi vii cu
gogoriţe ca patrie şi patriotism, că nu mai ţin! Simt că locul
meu nu e acolo. Da' unde, aici? în cloaca asta? Da, aici. Şi nu
depinde decât de noi să... S-o crezi tu!
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Şi a plecat.
– Da' cartea?
– Cartea?... Peste un an, Tavi mi-a trimis, într-un mic
colet, cartea. Cartea lui: Dreptul la frică. În care eu eram
unul dintre protagonişti. Am avut o senzaţie tare ciudată –
să mă văd erou de roman. Pardon, de micro-roman; n-are
decât 72 de pagini.
– Să mi-o dai şi mie.
– Bine.
Între timp, iarăşi se aflau pe sec.
– Acum beau şi eu una.
Mai comandară un rând.
Era deja cam pe la amiază şi soarele prinsese puteri, ca
într-o zi de vară.
– De unde ţi-a trimis-o?
– Ce?
– Cartea.
– De la Cluj.
– Parcă spuneai c-a plecat în Occident.
– A plecat, da' s-a-ntors după un an. Povestea e lungă şi
încâlcită...
– Şi cealaltă?
– Care cealaltă?
– Cealaltă carte.
– Am început-o, însă n-am mai terminat-o.
– De ce?
– Pentru c-a murit Găbrian. L-ai cunoscut?
– Am auzit de el, dar n-am avut ocazia să...
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I-a întrerupt chelnerul, aducându-le încă un rând.
– Ce-ar fi să mergem la dom' profesor?
– ...
– Să ştii că nu te înţeleg.
– Ce am eu în comun cu el?
– Pe mine.
– Nu „pe cine“, am întrebat, ci...
– Astea-s mofturi. Ia zi, mergem sau nu mergem?
– Ar fi ceva. Ce mai face?
– Nu prea bine.
– Nu l-am mai văzut de mult.
– E bolnav.
– E la spital?
– Nu cred.
– Ai fost pe la el?
– Acum două săptămâni. Hai să-i dăm un telefon.
– De ce?
– Fiindcă altfel nu ne deschide poarta.
– E chiar atât de formalist?
– E însingurat...
– Uite cine vine....
Erau Camelia, iubita lui Vlad, şi o prietenă a ei. Camelia
s-a aplecat spre Vlad şi s-au sărutat pofticioşi, spre
stânjeneala celeilalte tinere, care rămăsese deoparte, în
picioare, şi a lui Adrian; cei doi nu se cunoşteau. I-am făcut
semn să se aşeze, dar fata a clătinat din cap. Nu ştia pe care
scaun ar fi vrut să stea Camelia. M-am ridicat în picioare şi
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am poftit-o să stea pe scaunul meu. Fata a zâmbit, mi-a
întins mâna şi s-a prezentat: Mioara. Am strâns uşurel mâna
aceea atât de gracilă, ale cărei mişcări dovedeau o bine
stăpânită energie psihică. (Probabil cântă la vioară.) Mi-am
rostit numele, concomitent cu întrebarea lui Vlad: Ce zici
de Camelia?
– E tot mai frumoasă.
– Mie-mi spui?
Camelia a râs şi ne-a ameninţat, în glumă, cu degetul.
Era delicioasă. Mioara îi privea, melancolică.
– Faceţi cunoştinţă, a spus Vlad, iar noi am râs, la
rându-ne.
– Vladi, îmi iei o cafea? a susurat Camelia.
Era timpul să trec la acţiune.
– Cafea pentru toată lumea, aşa-i?
Vlad a ripostat, prompt: o bere Ciuc. Neagră.
– Încă una şi mă duc, am replicat noi, în cor.
Şi m-am dus, spre..., trecând mai întâi pe la bar ca să
dau comanda.
De aproape zece minute, Vlad şi Adrian discutau
despre fotbal. La un moment dat, Camelia îi şopteşte la
ureche lui Vlad că se plictiseşte şi-ar vrea să plece. Vlad
priveşte cu reproş spre Adrian:
– Ei, ce facem, mergem sau nu la dom' profesor?
– Ne luaţi şi pe noi? zice Camelia,
însă prietena ei refuză:
– eu nu pot
– de ce?
– am programare la croitoreasă
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– la croitoreasă!? exclamă ceilalţi, la unison
– da, da, e aşa de solicitată că-şi programează clientele
cu săptămâni înainte
– e chiar atât de bună?
– bună?! e o magiciană
– da' putem să-l sunăm pe dom' profesor de pe mobilu'
tău?
– sigur. ce număr are?
Ghinion. Telefonul „nu are semnal“.
(Dacă aş fi unul dintre prozatorii „de largă respiraţie“,
aş face o prezentare amănunţită a noilor personaje, aş
analiza relaţiile lor cu cei doi protagonişti, mai apoi aş
recurge la o disecţie profundă a corpului narativ şi mai câte
altele. Însă eu nu mi-am propus asemenea fineţuri. De ce să
spun în 900 de pagini ceea ce pot sugera în numai 9? Să fim
sinceri: la modul aiuritor în care-mi duc viaţa, nu mai am
răbdare nici să citesc cele 3 volume ale Muntelui vrăjit,
d-apoi să scriu o asemenea cărămidă! Desigur, îl admir pe
Thomas Mann, sunt şi invidios cât cuprinde pe siguranţa
lui, pe rezultatele trudei lui – dar cam atât. Îmi ajunge cu ce
sunt şi ce pot.)
Fetele plecaseră de mult. Pe masă erau îngrămădite
sumedenie de halbe, scrumiera era doldora de mucuri şi de
scrum, urme ale celor ce se perindaseră pe acolo, odată cu
lăsarea serii. În jurul mesei erau de-acum şapte-opt scaune,
mereu ocupate. Veneau câte unii, cunoscuţi de-ai lui Vlad
sau Adrian, sau de-ai amicilor acestora, se aşezau pe locurile
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libere, comandau ceva ori rămâneau doar de dragul de a
povesti, se mutau la alte mese după un timp, adesea plecau
către altă terasă. Era un freamăt ne-ntrerupt, semn al
bucuriei de a fi.
Iată-i iarăşi singuri. Vlad se uită insistent la Adrian,
care se abţine să-l interpeleze, aşa cum crede el că se
aşteaptă prietenul său. În cele din urmă, Vlad îl abordează
direct:
– Să ştii că am citit scenariul tău.
– Şi?
– Eşti nemaipomenit! Pur şi simplu mă complexezi.
– Să fim serioşi.
– Chiar că vorbesc serios. E atât de bine scris, te pricepi
atât de bine să opreşti discuţia, pentru a o relua în
momentul oportun, în altă secvenţă, încât...
– Mă, tu vrei să mă abureşti ca să dau de băut. Oricum
trebuie să dau de băut, fiindcă...
– Lasă prostiile astea! Să nu amestecăm literatura...
– Nu le amestecăm. Bem bere, în continuare. O.K.?
– Sigur.
– Şi chiar sunt bun?
– Eşti foarte bun.
– Dar...
– Dar încă miza e mică. Faci risipă de talent şi
imaginaţie, pentru... E ca şi cum ai trage cu tunul după
muşte. Un tun de precizie şi de calibru, foarte bine orientat,
dar ţinta e insignifiantă.
– Se va vedea anvergura scriiturii la sfârşitul
volumului...
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– Bine ar fi. Altfel, e ca şi cum ţi-ai ţine talantul
îngropat.
– Nu-i nimic, îl vom dezgropa mâine. Acum să bem.
– De ce schimbi vorba? Nu rezişti în faţa criticii?
Adrian nu răspunde imediat. Iar când o face, deja e
altceva:
– Ce zici, să-i dau scenariu’ şi lui dom' profesor?
– De ce nu. Cred că i-ar face plăcere. Să ştii că ţine
foarte mult la tine.
Adrian clatină din cap a îndoială:
– Nu s-ar zice. E foarte politicos cu mine.
– Şi extrem de rezervat, ştiu. Aşa procedează până şi cu
cei apropiaţi. Nu-i plac efuziunile sentimentale. E influenţa
anglo-saxonilor, pe care-i venerează.
Se aflau în acel moment de graţie al apusului, când firea
se reculege la hotarul între noapte şi zi. Vlad şi-a amintit de
Hans Castorp, de strania întâmplare trăită de acesta, într-o
barcă, pe un lac, când avea în faţă ziua, care mai dăinuia
încă, de o strălucire sticloasă, pe când în spate, la răsărit, era
deja noapte, iar el a rămas aşa, la propriu, între zi şi noapte,
minute în şir – prefigurare a ceea ce va trăi peste câţiva ani,
sus, pe Muntele vrăjit; Adrian se gândea la spusele lui Vlad,
privitoare la scrisul său. Impresionat de spectacolul
crepuscular, se întrebă dacă nu cumva aşa sunt bătrânii
care, deja decrepiţi, iubesc viaţa cu încăpăţânare,
incomparabil mai mult decât tinerii – ei o trăiesc, pur şi
simplu! –, încercând să şi-o prelungească fie şi cu o zi. Şi cât
de amare trebuie să fie gândurile celui aflat la capătul zilei –
priveşte înainte, dar acela e pentru el nu viitorul, ci trecutul,
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risipit nebuneşte, pe care-l răsfiră, dar îi trece printre
degete, ca nisipul, pe când din spate îl mână bezna,
implacabilă.
La masa lor vine un cerşetor. Un beţiv, îl cataloghează
Adrian după o privire fugară. Vlad nu-l bagă în seamă.
– Ajutaţi-mă, cu cât vă lasă inima!
– Prefer să beau eu banii ăştia, îl repede Adrian.
– Mi-e foame, şefu'.
– Chiar?
– Azi n-am pus nimic în gură.
– Nici măcar „una mică“?
– Vorbeşti cu păcat, şefu'. Pă ochii mei că....
– Bine-bine. Aşteaptă puţin.
Se ridică.
– Ce faci? se interesează Vlad.
– Vin imediat.
Cerşetorul se apropie de Vlad şi dă să spună ceva, dar
acesta îl pironeşte cu o privire tăioasă. Bărbatul se dă câţiva
paşi înapoi, sprijinindu-se de un copăcel.
Revine Adrian, cu trei plăcinte cu brânză.
– Şi nouă ne era foame. Nu-i aşa, Vlad?
– Mie nu-mi trebuie.
– Las' că mânc io, spune cerşetorul, deja înfulecând.
Până să-şi termine Adrian gustarea, celălalt hăpăie şi a doua
plăcintă.
– Da' ştiu că ţi-a fost foame!
– Încă-mi mai e. N-am mai mâncat de alaltăieri.
– Şi de când n-ai mai băut?
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– De ier... Cu reproş, către Vlad: Şefu', io nu beau, sămi sară ochii, că sufăr cu stomahu şi n-am bani dă
medicamente şi am cinci copii acasă!...
– Şi ei, tot cu cerşitu'?
Purligarul îl priveşte luuung pe Vlad şi oftează: Şefu',
n-ai o ţâgară?
– Că de trei zile n-ai fumat.
– Aici ai dat greş, că noi nu fumăm, precizează Adrian.
– Nu-i nimic, şefu', că-mi iau io, numa' să...
Adrian îi bate obrazul: ştii ce, te-ai întins prea mult!
Mai încearcă şi la altă masă.
Celălalt nu se dă bătut.
– Am încercat, şefu', da' dăgeaba, ăia e nişte
zgârcomani ce n-am mai pomenit! Şi vă rog pă matale să mă
crezi, da' io am văzut fel dă fel dă oameni la viaţa mea... Că
io n-am fost toată viaţa un prăpădit. Pă vremea lu'
Ceaucescu, am lucrat şi io în fabrică, ca necalificat, că pă
mine nu m-or ţinutără ai miei la şcoală, că n-avea
posibilităţi...
– Vlad, îţi aduci aminte de Filantropica?
La care prietenul său, plictisit de pălăvrăgeala
milogului, se înviorează:
– Cred că ştiu la ce te referi.
– Chiar?
– Pe pariu?
– Pe.
– Pe patru halbe?
– Şi io tai, se repede povestaşul.
– Aiurea. Tu sari din schemă.
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Adrian întăreşte afirmaţia lui Vlad: hai, mai du-te şi la
alte mese!
– V-am mai spus lu' matale, că...
– Atunci, ia mai du-te şi... la altă crâşmă.
– Hai, şefu', nu fii aşa nasol!
– Pleacă, mă, până nu mă ridic de pe scaun!
Cerşetorul pleacă, bombănind.
– Aveai de gând să-l pocneşti?
Vlad râde. Cu poftă.
– Nici vorbă. Am de gând să merg la budă. Nu înainte
de a nota pe un bilet răspunsul, pentru pariu.
– Ai cu ce?
– Dacă-mi dai un pix, am.
Şi Vlad notează ceva pe un şerveţel, pe care-l pune în
buzunar.
– Ce faci?
– Ţi-l dau când mă întorc. Şi notezi şi tu răspunsul,
bine?
– O.K.
– Comand patru halbe.
Când se întoarce Vlad, confruntă biletele: pe cel al lui
Adrian e scrisă replica rostită de Gheorghe Dinică în finalul
filmului Filantropica: – Vă e milă? V-am luat banii! Pe
biletul lui Vlad e scrisă o altă replică din film: O mânăntinsă care nu spune o poveste nu capătă pomană.
Au plecat toţi. La masă, din nou, sunt numai Vlad şi
Adrian. Bine „făcuţi“.
– M-mai stăm?
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– Să-mi golesc halba.
– Şi... şi eu băşica.
Peste câteva minute: – Mergem? / Unde? / În nici un
caz la dom' profesor. / Mda. E p-prea târziu. / Chiar, cât o fi
ceasu'? / Să t-tot fie...
Adrian, se ridică, în sfârşit, de la masă. – Ce zici, mme’gem mâine? / I-am promis Cameliei că... / Atunci ccând? / Ce? / Când m-me’gem? / Nu ştiu. Vedem noi, da'
trebuie să mergem neapărat, mi-a spus că vrea să ne vadă. /
D-de ce? / De-aia. / Atunci m-musai să me’gem. Bi-bine? /
Bine-bine, acum hai să mergem. / Unde? Ce, nu-ţi mai pplace aici? /Ba da. Numa' că... / C-că ce? / Uite că au început
să pună scaunele pe masă. / Ş-şi? / Hai să mergem. / Unde?
Vlad nu-i mai răspunde. Cheamă chelnerul să-i
plătească.
Adrian: Vladi, da' m-me’gem neapă’at la d-dom'
p’ofeso’, este? / Sigur că da. / C-când? / Vedem noi. Las' că
mai vorbim săptămâna viitoare. Hai să luăm un taxi. /
Unde? / De la hotel Parc. / Io înt’eb-bam unde me’gem? /
Acasă. / Ac-casă la cine? / Fiecare la acasa lui. / Io nu v’eau
ac-casă. V’eau să beau. / Ai băut destul. / Cine z-zice? / ...ăla
e. Ia zi, unde te duc? / Cine-nt’eab-bă? / Amice eşti stupid! /
Ha, ha! Am v’ut să v-văd c-cum ’eacţ-ţion-nezi. / Şi? / Ş-ş...
şi ce? / Adi, gata cu circu'! Să ştii că te las aici şi plec. / Pe
mi-mine?! Pe mine, m-mă!? / Pe tine te.
Se îndreaptă spre un taxi, îi dă şoferului adresa, îi
plăteşte cursa şi-l urcă pe Adrian în maşină. „N-nu m-mămpinge, c-ca-c-ameţesc!“ Vlad trânteşte portiera şi-i face
semn şoferului să plece.
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De-abia aştept să mergem la dom' profesor. O să fie
foarte interesant să ne întâlnim toţi trei. Sau poate nu. De
obicei, nu se leagă discuţia atunci când sunt mai mult de doi
parteneri. Totuşi, mi-aş dori să-i văd faţă în faţă pe Domnia
Sa şi pe Adrian. Chiar dacă nu şi-ar spune nimic. Chiar
dacă, fiecare intimidat în felul său de prezenţa celuilalt,
şi-ar spune banalităţi. Fiindcă privirile lor ar purta
încărcătura acelui moment suspendat, al întâlnirii dintre
doi oameni care se respectă unul pe celălalt, tocmai fiindcă
structurile lor sunt de esenţe diferite.
Cine ştie, poate că odată-şi-odată reuşesc să-i pun faţă
în faţă. Mă voi afla atunci, ca Hans Castorp, pe lac, vâslind
uimit, între crepusculul sticlos şi noaptea-învolburată.
Ce te uiţi aşa la mine, l-ar întreba dintr-o dată
Maestrul. Adrian ar ridica din umeri, stânjenit, iar dom'
profesor... ei, cu acesta e o întreagă poveste, pe care sper să
fiu în stare a o scrie într-o zi, când voi fi liniştit.
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uncheşul

Scormonind printre dărâmături, uncheşul simte o mişcare.
Se apleacă şi apucă zdravăn ciomagul. Şobolanii, când se
simt încolţiţi, devin periculoşi. Deşi uncheşul n-are de gând
să atace jigania, se pregăteşte s-o pocnească, dacă va fi cazul.
Îşi vede de treabă mai departe. Nu o dată, în subsolurile
fostelor case – acum nişte grămezi de moloz – poţi găsi
lucruri folositoare, aproape întregi. Câteodată, chiar şi
hrană – cartofi sau morcovi scofâlciţi, dacă pivniţa a fost
uscată, murături şi, marea surpriză, câte un butoiaş cu vin
sau bere. Bătrânul mănâncă puţin. S-a învăţat cam cu orice.
Dacă prinde o pasăre ori vreo altă vietate măruntă, o
spintecă, o curăţă şi-o pune la fiert, adăugând ierburi şi
rădăcini, dar şi câţiva cartofi ori morcovi, când îi are.
Uneori, îşi face o mâncare din melci sau broaşte. Însă, oricât
de flămând ar fi, nu se atinge de pisici, câini ori şobolani.
Numai că se gândeşte la aşa ceva şi stă să dea în gălbinare.
Oricum, nu mâncarea-i este preocuparea de căpătâi. Îşi
doreşte cu ardoare să întâlnească un suflet de om. O
sărbătoare de om, cu sufletul viu şi luminos. Puţinii semeni
care mai bântuie printre ruine sunt nişte prăpădiţi. Ca şi el.
Unde sunt oamenii de altădată? îşi zice el adesea,
deznădăjduit.
De câte ori nu şi-a dorit moartea, mai ales în frigul şi
spaimele nopţii, când nălucile nu-i dau pace, iar sufletul lui
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zdrenţuit nu e în stare de rugăciunea izbăvitoare. Uncheşul
scânceşte, ghemuit în cotlonul său păduchios, slobozind în
răstimpuri câte un „Doamne, nu mă lăsa!“
Când are ce pune pe foc e mai bine. Sprijinit cu spatele
de rămăşiţele unui zid sau de cioata unui pom, aşează pe foc
tot ce a izbutit să adune peste zi: sfărâmături de lăzi ori de
mobilă, cartoane, cauciucuri, folii de plastic, orice, numai să
ardă.
Îşi ţine ciomagul strâns la piept, ca pe un frate. La
subsuoara stângă, în teaca grosolan croită dintr-o muşama,
ascunde cuţitul de asalt şi bricheta electronică – probabil au
făcut parte din arsenalul unui luptător din forţele speciale –,
găsite în urma unor întâmplări norocoase, pe când
scormonea prin ruine. Tot ce are, poartă asupră-i. Dintre
toate ale vieţii sale amărâte, focul e cel mai preţios, prin
urmare foloseşte bricheta cu zgârcenie, păstrând pe cât se
poate câţiva tăciuni mocnind între bolovanii din vatră.
Picoteşte aşa, lângă focul abia pâlpâind, până în zori.
Atunci se ridică, greoi, se întinde, gemând, chinuit de
reumatism şi de umezeala nopţii. Cândva, parcă în altă
viaţă, s-ar fi spălat, s-ar fi bărbierit, după care şi-ar fi
pregătit o gustare şi, mai ales, o cafea. Dulce, parfumată şi
fierbinte. Mai ales fierbinte! O sorbea pe îndelete, simţind
cum sângele zvâcneşte mai repede, iar mintea i se pune în
mişcare. Urmau apoi treburile de zi cu zi, într-o lume
agitată, zgomotoasă, dar cât de colorată, cât de vie, Doamne!
...răscolit de amintiri, bătrânul se însufleţeşte. Cine ştie,
dacă are noroc, poate acolo, jos, găseşte un butoi cu vin. Sau
o damigeană. O sticlă măcar. Cu vin sau poate cu rachiu. Ar
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desfunda sticla cu grijă, pe înserat, în preajma focului, şi
câteva nopţi ar mai uita de mizerie.
Scormoneşte mai cu spor. Cu gândul la băutură, uită de
şobolan. După o vreme, simte din nou că-i cineva acolo,
pândind din întunerec. Ridică bâta, gata să lovească. Şi se
opreşte în ultima clipă, nevenindu-i să-şi creadă ochilor.
E o ciudăţenie. Cu cât o priveşte mai atent, cu atât e
mai nedumerit: om ca toţi oamenii nu e, dar atunci ce soi de
jivină poate fi, cu o privire atât de... atât de, cum să-i
spună,... grăitoare? Cu privirea aia l-a şi dat gata. Fiindcă
recunoaşte în ea taman ceea ce zace în sufletul său: dorinţa
de a fi în preajma altcuiva, pe potrivă. Şi pentru că trebuie
să-i spună într-un fel, îi va spune fetiţa.
Fetiţa i-a schimbat viaţa. Acum are pentru cine să
trăiască. Şi nu mai poate să trăiască la voia-ntâmplării.
Pregăteşte deci un adăpost. Undeva, destul de departe de
oraş, este o casă aproape nevătămată de urgie. Nu mai
fusese de mult pe acolo, fiindcă era prea lung drumul până
în oraş, unde găsea mai lesne de ale gurii. De dragul fetiţei,
va cultiva pământul, va pescui în râul din apropiere. Se vor
descurca ei cumva. Principalul e că vor avea acoperiş
deasupra capului.
Repară deci casa cum se pricepe mai bine, ajutat de
fetiţă. Care, de fapt, nu munceşte, dar îi dă cele mai
folositoare idei. Fără să scoată o vorbă ci doar uitându-se la
el, pătrunzător. Pe uncheş îl nedumereşte privirea asta a ei,
atât de grăitoare. Şi nu-i e frică. După urgie nu-i mai e frică
decât de Cel de Sus. Care se vede treaba că are altele mai
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importante de făcut, decât să aibă grija lui. Şi-apoi, pânăuna-alta, îşi putea purta singur de grijă.
De-acum însă e altceva. Curăţă casa de mizerii, pune
folii de plastic în locul geamurilor sparte de la ceea ce
odinioară trebuia să fi fost bucătăria, judecând după soba
mare, cu plită. Pentru început, o singură încăpere le e
de-ajuns. Drege şi soba, desfundă hornul, aruncă ţiglele
sparte şi cârpeşte acoperişul cu alte folii, mai groase, pe care
le ia de la fostul solar, aflat în spatele casei.
Din dumbrava aflată în apropiere aduce o sarcină
zdravănă de uscături şi face un foc straşnic, spre bucuria
fetiţei.
Se ştie că miracolele nu ţin prea mult. Aceasta, a unui
cămin adevărat, a ţinut trei zile. Până au aflat purligarii.
Vine ba unul, ba altul, cerând adăpost. Uncheşul iese din
casă, încruntat, şi le spune să-şi cate de drum. Dacă ăla se
face că nu pricepe, îi arată ciomagul. De câteva ori chiar îl şi
foloseşte. Cu vârf şi îndesat.
Şi atunci, pentru prima dată, purligarii se unesc. Au un
scop: să-l zdrobească pe boşorog, cu tot cu casă. Dar sunt
laşi. După ce-au încasat papara, nu mai cutează să-l înfrunte
bărbăteşte, chiar dacă sunt o liotă. Le e frică de ciomag, pe
care uncheşul îl mânuieşte năpraznic.
Aşteaptă să se lase întunericul şi dau foc la casă.
Fetiţa simte dinainte că sunt în primejdie. Îl deşteaptă
pe bătrân, care picoteşte lângă foc. Şi-i spune, dintr-o
privire, ce au de gând să facă purligarii. Uncheşul o ia de
mână şi-o duce în pivniţă. Îi spune să stea acolo, nemişcată,
până va auzi şuieratul său. Atunci s-o rupă la fugă în
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dumbravă, şi să se pitească în tufanii de lângă izvor. Va veni
şi el acolo, cât de repede se va putea. Să nu fie îngrijată, or fi
purligarii mulţi, da's proşti făcuţi grămadă. Iar în dumbravă
nu cutează să intre. Se tem de Omu' Negru. Ei însă n-are de
ce să-i fie frică de dânsul. Omu' Negru e o namilă cu suflet
de copil. Dacă-l întâlneşte, să-i zâmbească şi să-i trimiţă un
gând bun. El se va mormăi ceva şi se va duce-n cele hăţişuri,
cu pas greoi.
Zis şi făcut. Uncheşul iese din casă, pe o fereastră
lăturalnică. Se strecoară, încetişor, până la solar, unde sunt
aruncate nişte tinichele. Înşfacă o găleată spartă şi un
lighean ruginit şi face un tărăboi asurzitor, scoţând totodată
nişte urlete de să-ţi îngheţe sângele-n vine, nu alta.
Purligarii se bat cap în cap, îngroziţi, şi dau bir cu fugiţii.
Atunci, ghiujul şuieră, dând semnal fetiţei, ce o zbugheşte
spre dumbravă. Uncheşul se repede în direcţia opusă,
neîncetând hărmălaia. Aude, din urmă hohotele batjocoritoare ale celui mai ticălos dintre derbedei: Tot o prind eu,
hodorogule, pe nimurugă, ş-o pun la frigare! Iară ţie-ţi
smulg boaşele şi ţi le vâr pe gât! Zvârlind tinichelele şi
punând mâna pe ciomag, uncheşul se avântă spre casă. Prea
târziu. Vâlvătaia a cuprins acoperişul, din care se scurg
şiroaie de plastic în flăcări. Îl caută furios pe purligar. Ăla e
deja departe, bălăcărindu-l. Se aruncă-ntr-acolo, însă i se
taie răsuflarea. După câţiva paşi împleticiţi, se prăbuşeşte
într-o groapă. Cearcă în zadar a ieşi din ea. E prea ostenit. În
cele din urmă renunţă. Trebuie să-şi refacă forţele. Gândul
îl poartă la fetiţă. Biata de ea, cât de îngrozită va să fie... Dar
nu! Dintr-o dată, simte că fetiţa ştie tot: şi ce s-a-ntâmplat
cu casa, şi cum au fugit purligarii, şi ce-i cu el, acolo, în
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gropanul umed. Şi-l mângâie, cu gândul, şi-i dă curaj şi
încredere că în curând, când se va miji de ziuă, vor fi din noi
împreună.
Într-adevăr, aşa s-a şi-ntâmplat. Curând, uncheşul se
mai întremează şi, la a-nu-ştiu-câta-’ncercare, izbuteşte să
iasă din groapă. E încă întuneric. Şi frig. Se trage către vatra
de jăratic în care s-a prefăcut mândreţa lor de adăpost. I se
rumpe inima de jale. Îi clocoteşte sângele de mânie. Şi se
întâmplă un miracol. Se împiedică de un lemn, mai să dea
cu nasu' de pământ. Înjură, îndelung, descărcându-se de ură
şi de tristeţe. Se apleacă, să ia scurtătura şi s-o zvârle-n foc.
E grea. O secure! Iată-mă şi securist. Şi-l pufneşte râsul.
Copile, dacă mai poţi râde, nu e totul pierdut, îşi zice el,
îmbunat. O să fie bine, copile, se încredinţează, încă o dată,
apropiindu-se de rămăşiţele fumegânde. Unde e fum e şi
căldură.
Stă aşa, liniştit, până se luminează de ziuă. Atunci, se
ridică, şi o porneşte spre dumbravă.
Fetiţa e lângă izvor, după cum s-au înţeles. Îi întinde,
zâmbitoare, o cununiţă din flori aurii de păpădie. Uncheşul
o strânge uşurel la piept. Printre lacrimi, îngaimă în neştire
cuvinte de alint. Fetiţa îl mângâie pe obrajii ţepoşi şi i se
cuibăreşte în braţe. Adastă aşa, îndelung, în soarele primăvăratec. Bătrânul închide ochii. Şi, de undeva, dintr-un
cotlon al inimii sale năbădăioase, izbucnesc amintirile. Vii.
Copleşitoare. Cândva, în cealaltă viaţă, s-a bucurat de o
casă, de o familie. Doi copii au avut, el şi soţia sa, Ileana.
Vlad, băiatul lor cel mare, a luat calea străinătăţii. Nu după
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mult timp, Ileana s-a prăpădit. Rămas singur în casă,
Cosmin Codreanu şi-a trăit durerea în tăcere. Pe Cosmina,
fata lui, o vedea în fiece zi, căci el îl ducea şi-l aducea de la
grădiniţă pe Răzvan. Se înţelegea bine şi cu ginerele. Şi lui
Vlad începuse a-i merge mai bine, în noua lui patrie, de
peste ocean. Ba chiar i-a invitat să-l viziteze. Pe bătrân
nu-l trăgea inima-ntr-acolo, iar copiii nu voiau să meargă
decât împreună, ceea ce ar fi însemnat prea mult pentru
bugetul lui Vlad. Urma ca el să vină acasă, în concediu, când
asupră-le s-a năpustit urgia. Atunci s-a năruit totul. Casa,
familia. Lumea. Praful şi pulberea s-au ales de ea.
E cald. E bine. Uncheşul plânge. Fetiţa îl mângâie,
revărsând asupra lui valuri de duioşie. Se simte de parcă el
ar fi pruncul ce are nevoie de ocrotire şi de alinturi.
Păsărelele ciripesc, iarba cea fragedă râde în soare, izvorul
susură molatec, fetiţa îl uguie, în felul ei, fără cuvinte...
Gata cu dulcegăriile! Desprinzându-se cu grijă din
braţele fetiţei, priveşte cu atenţie în jur, cumpănind: aici, nu
departe de izvor, o să fie locul vetrei. În gura colibei. Apucă
temeinic toporul şi-i face semn fetiţei să-l urmeze. Se afundă
împreună în dumbravă, căutând lemn potrivit pentru sălaş.
Până-n seară, coliba e gata. Nu e cine ştie ce, însă au din
nou un adăpost. Şi-au făcut culcuş de ierburi şi de frunze. În
faţa colibei arde focul, nu departe, în iarbă, zace o pasăre.
Au avut noroc chior. Pasărea s-a prăvălit la doi paşi de ei, pe
când târau un lemn, să puie din el stâlp pentru sălaş.
Deasupra, un hultan a dat glas, mânios. Moşneagul a chiuit,
prelung, să sperie răpitoarea şi să dea glas bucuriei că vor
avea ce îmbuca. Fetiţa, mai înţeleaptă, i-a făcut hultanului
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semn cu mânuţa, a mulţămire. Uncheşul şi-a luat seama.
S-au dus împreună până la casa fumegândă. I se frânge
inima, văzând năruit vremelnicul lor adăpost. Dară n-au
timp de bocit. Mai sunt atâtea de terminat până-n seară.
Bătrânul îşi face loc printre bârnele arse şi coboară în
pivniţă. Găseşte lesne ceea ce căuta: o pântecoasă de oală,
din lut. Iau de lângă solar şi gioarsa de căldare găurită. Se
întorc la colibă. O învaţă pe fetiţă cum să aţâţe focul, cum să
pună apa la fiert, cum să opărească şi să spintece pasărea.
Cum s-o puie în oală, la foc mic, aruncând în apa clocotindă
şi niscaiva usturoi sălbatec, măcriş ori rădăcini. Şi, în timp
ce fetiţa vede de fiertură, uncheşul mi se-ntoarce-n desiş,
aducând ramuri pletoase, să acopere cu ele coliba.
În faptul serii, când treaba e isprăvită, se-aşază
împreună lângă foc. Moşul ciopleşte, din lemn de salcă, un
fel de linguri, urâte rău, însă de folos. Fetiţa aduce fiertura.
El face semnul crucii deasupra, în privirile luminoase ale
fetiţei. Şi a fost prima zi în dumbravă.
...şi câte altele mai trec. Cu bune şi rele. Învăţând
împreună cum să se chivernisească, cum să afle ierburile
cele bune de leac şi cele bune pentru fiertură, cum să
deosebească bureţii, cum să puie capcane pentru iepuri ori
laţuri pentru păsări. Cum să prinză peştii cu mâna, pe sub
pietrele din râul aflat nu tocmai departe de dumbravă.
Fetiţa deprinde să ţeasă din ierburi un fel de pocladă, pentru
nopţile umede. Ba chiar şi straie croieşte, dintr-un val de
pânză aflat de uncheş într-un subsol, în oraşul unde se
întoarce din când în când. Purligarii se feresc de el,
îngroziţi. Ars de soare cum e, le pare a fi însuşi Omu' Negru.
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Toate bune şi frumoase. Dar...
...de mai multă vreme, uncheşul şi-a dat seama că nu e
ceva în regulă cu fetiţa. Uneori, mai ales seara, aceasta cade
pe gânduri şi zâmbeşte plăpând la glumele lui, doar ca să-i
facă plăcere. A întrebat-o, nu o dată, dacă o doare ceva sau
dacă are vreun năcaz, însă i-a dat răspuns că nu, nici nu o
doare nimică, nici că are vreun năcaz. Uite-o şi acu', aţintind
jăratecul şi murmurând în tăcere – uncheşul nu încetează a
se înminuna cum de izbuteşte ea să-i spuie ce gândeşte şi ce
simte, fără o vorbă măcar, însă el înţelegând dintr-o dată ce
se petrece în mintea şi sufletul ei –, aşadar, murmurând un
cântec făr’ de cuvinte, atât de răscolitor încât ochii
uncheşului se scaldă în lacrămi. O ia în braţe, şi fetiţa îl
îngăduie – iar el simte pe loc asta – doar ca să nu-l
mâhnească. Se preface a nu-şi fi dat seama, dară ea ştie
imediat ce-i în sufletul lui, şi el ştie totodată că ea ştie, şi
atunci ceea ce este între ei devine un joc complicat şi
ceremonios, deci cu atât mai fals, ca şi eticheta scorţoasă de
la Curtea Spaniei, de-o pildă.
Fetiţa nu ştie ce-i minciuna şi nu ştie nici să joace
teatru. Prin urmare, mintea ei nu are ascunzişuri pentru
bătrân. Orice gândeşte ea răsună pe dată în mintea lui. Şi nu
e nici ură, nici dispreţ în gândurile fetiţei. Cât o nesfârşită
tristeţe. Şi milă. Da. Milă pentru străinul din desişuri, care le
tot dă târcoale mai de multă vreme. Străinul care, câteodată,
le pune în capcană ori în laţ vreun vătui ori o găinuşă-depădure. Străinul care strânge poame dulci şi i le lasă în
culcuş. Străinul care ar vrea să vie la foc, lângă ei, însă se
teme ca ei să n-o rupă la fugă, îngroziţi. Străinul cu chip hâd
şi suflet de copil. Omu' Negru.
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Uncheşul îi spune să nu se teamă de Omu' Negru şi
fetiţa îi răspunde că nici vorbă să se teamă de el, ba,
dimpotrivă, ar vrea să şi-l facă prieten şi asta-i şi spune, de
fiecare dată când îl simte prin preajmă.
– Şi el ce zice?
Omu' Negru nu spune nimic. Dispare în hăţişuri.
– Doar nu-i e frică de tine!?
Nu. Nu se teme. Îi e ruşine.
– Pentru ce?
Pentru că-i atât de hâd. Un prunc nedorit, care s-a
încăpăţânat să nu piară, cu toate boscoroadele înghiţite de
mă-sa, pe când era borţoasă, şi cu toate vrăjile baborniţelor.
A ieşit însă pocit şi cu picioarele strâmbe, şi-atunci otreapa
de i-a dat viaţă l-a fost lepădat în pădure.
– Şi a crescut printre lupi, sau alte dobitoace, nu-i aşa?
Cum altfel?
Într-un amurg, cum stă el aplecat la izvor, uncheşului îi
vin pe buze cuvinte ştiute cândva, uitate şi, iată, prinzând
iarăşi grai:
Când unul piere, altul vine
În astă lume a-l urma,
Precum când soarele apune
El şi răsare undeva.
Se opreşte niţel, să-şi tragă suflarea. Încântată, fetiţa îl
îndeamnă cu nerăbdare să urmeze. Şi uncheşul se supune,
şovăielnic:
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Se pare cum că-i altă toamnă
Şi alte unde curg în vad,
Se pare cum că...
(aici, poticnindu-se, tuşeşte, prefăcându-se a-şi drege
vocea. Trage de timp, cercând să-şi aducă aminte)
Se pare cum că...
− Se pare că nu-mi prea amintesc versul ăsta, spune el,
înciudat. Ce poate rima cu „toamnă“? Ce altceva, decât...
doamnă. Numa' că nu se potriveşte cu celelante versuri. În
orice caz, mai departe poezia îi cam aşa:
În veci, aceleaşi frunze cad.
De-aceea, piară anu'acesta,
Şi se cufunde în trecut,
Tu ai mereu comoara-ntreagă
Ce-n suflet pururi ai avut.
Şi-atuncea..., şi-atuncea... Degeaba. Nu-şi aduce aminte
nicicum, spre dezamăgirea fetiţei, care, cu toate puterile ei
neobişnuite, nu află urmarea nici măcar în cotloanele
înceţoşate din mintea uncheşului. Acesta îngaimă, ruşinat:
Ce vrei, am citit poezia asta pe când eram tânăr, vrând s-o
impresionez pe Ileana...
Şi se cufundă în sine, ca-ntr-un iezer neştiut, la umbră
de codru des.
Fetiţa se trage încetişor în colibă, să nu-l tulbure. Dar,
aşezându-se la foc, uncheşul îi face semn să vie lângă el.
Fetiţa îl ascultă şi vine de se reazămă de el. Moşneagul o
cuprinde pe după umeri şi, într-un târziu, îi spune, oftând:
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– Ia spune, te-ai gândit vreodată ce-o să faci când eu
n-oi mai fi?
Fetiţa îi pune un deget pe buze. Să nu mai vorbească
aşa.
– Asta-i legea firii, draga uncheşului. De ea nu scapă
nimeni.
Ştiu.
– Ei, şi-atunci, trăbă să fim pregătiţi. Nu ştii ce se poate
întâmpla.
Orice. Chiar şi să dispară ea, înaintea lui.
– Păi vezi... De-aia şi trebuie să punem lucrurile la
punct. Când o fi să fie, să-mi faci cele de trebuinţă. Omu'
Negru o să te-ajute să-mi sapi groapa. Cu ghearele-o s-o
facă, atâta-i de robace. Să-mi gândeşti o rugăciune scurtă, să
mă săruţi de bun rămas, iar pe ochi să-mi pui, în loc de bani,
două flori, de care-i crede tu. Să mă astrucaţi aci, mai în
vale, la cotu' ăla domol, unde malurile-s pline de viorele şi
brânduşă. La cap să-mi înfigi o cruce simplă, din două
lemne. Şi, după ce mi-i plânge-oleacă, să iei cu tine lucrurile
cele trebuincioase, să năruieşti coliba şi să pleci. Să nu rămâi
cu Omu' Negru, c-ajungi o sălbăticiune, ca şi el. Nu te du
nici în oraş, că purligarii-s mai răi decât fiarele. S-o iei în
direcţia opusă, cătră soare-răsare. Era înainte, undeva, la
mai multe zile de mers, o mânăstire de maici. Poate-o mai fi
rămas vreun suflet pe-acolo. Şi-o avea grijă Ăl de Sus de
tine.
Uncheşul tace, neguros. Înduioşat de tristeţa fetiţei, se
ridică, intră în colibă, de unde se întoarce în câteva clipe,
ţinând cu grijă la sân ceva, ascuns în căuşul palmelor.
– Ia ghici, ce-am aici?
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Fetiţa îl îmbrăţişează. Cu grijă să nu strivească murele.
Negre ca ochii ei. Şi dulci ca vorbele de alint ale uncheşului.
Ninge. E prima lor iarnă în coliba din dumbravă.
Bătrânului îi pare că iarna a venit mai devreme ca-n alţi ani.
Însă nu i-a prins nepregătiţi. Au strâns din vreme fel de fel
de poame, de ciuperci şi de ierburi, au pus de-o parte din
peştii prinşi, pe care i-au uscat la fum de curpeni. Nu există
să nu se prinză câte ceva, în răstimpuri, fie în laţuri, fie-n
capcane, aşa că de carne nu duc lipsă. Din pielicele, fetiţa a
croit haine groase, penele şi fulgii i-a strâns cu grijă şi a
făcut perne, astupând cu ele cotloanele colibei. Uncheşul a
dibuit într-o pivniţă din oraş nişte bocanci în stare destul de
bună. Şi, din pielicele de iepure, fetiţei i-a alcătuit un fel de
botoşei călduroşi. Lemne a tăiat toată toamna, stivuindu-le
în partea denspre miazănoapte a colibei. Asta e. Or să stea
cuminţi la culcuş. Vor ieşi cât mai puţin, să nu-i răzbească
gerul. Şi aşa, mai dormind, mai vorbind, va trece cumva şi
iarna.
În sfârşit, au ajuns şi în dreptul lui. Poate nici nu se
opresc. E de prea multă vreme aici ca să mai prezinte vreun
interes.
− Şi acesta?
− Acesta, domnule profesor, este un caz de sindrom
Ganser atipic.
Profesorul Kawatsumi îl priveşte cu atenţie pe bătrân.
Molfăindu-şi buzele, uncheşul îşi face de lucru netezind o
cută oarecare a păturii. Ce mai vor şi ăştia? De ce nu-i dau
pace? Are el lucruri mai importante de făcut decât să stea ca
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un idiot în faţa doctorilor şi să răspunză la tot felul de
întrebări perfide.
− Nu cumva e vorba de clasica demenţă senilă?
− Tot ce se poate, domnule profesor. Oricum, e un caz
irecuperabil. L-a adus familia lui aici, acum vreo patru ani. E
completamente necooperant. Provine dintr-o ţară esteuropeană şi, cu toate că vorbeşte acceptabil limba engleză
– cel puţin aşa susţine fiul său –, în tiradele-i dezlânate
foloseşte exclusiv limba maternă, ininteligibilă pentru noi.
Un asistent, imigrant de aceeaşi extracţie etnică, pretindea
că bătrânul ar fi coerent şi lucid, însă refuză comunicarea
directă cu semenii, în semn de protest faţă de societatea
consumistă.
− Şi e într-adevăr lucid?
− Da de unde, domnule profesor! S-a dovedit că
asistentul era un impostor care se folosea de o falsă
identitate ca să scape de urmărirea poliţiei.
− Mda. Să trecem la următorul pacient.
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lumea pe dos

De ce iubim atât de mult păcatul şi-l urâm cu-atât mai abitir
pe păcătos? Pe celălalt, departele nostru... De care ne
împiedicăm la tot pasul, care ne stă mereu în cale, cu care
tot timpul avem câte ceva de împărţit. La răstimpuri, în
vremea necazurilor, sau pe parcursul Sfintei Liturghii, ne
conştientizăm vinovăţia, vedem bârna din ochiul nostru şi
ne căim. Ba chiar dorim fierbinte să ne îndreptăm, mai
mult, purcedem la fapte; cu toate acestea, nu suntem în
stare a ne dezbăra de relele obiceiuri – deja păcatul ne-a
devenit o a doua natură. E felul nostru de a fi, la care nu
vrem să renunţăm. Cum adică: să nu mai fiu eu însumi?
Orice, numai asta nu! Destui dintre noi am vrea să fim mai
buni, mai generoşi, mai sensibili la suferinţa aproapelui. Dar
puţini sunt cei ce trec de la intenţii la fapte. Fiindcă
întotdeauna intervine ceva pentru a ne obstrucţiona bunele
intenţii. Îţi trebuie tărie de caracter şi, mai ales, îţi trebuie
sprijin de Sus spre a te dezbăra de proastele obiceiuri.
Suferinţa te poate întoarce cu faţa către Cele Sfinte.
Însă nu pentru oricine aceasta este mântuitoare. Nu puţini
sunt cei pe care suferinţa, în loc să-i smerească, îi înrăieşte,
îi înăcreşte sau îi împietreşte... Eu, de pildă: ştiu că-s
principalul vinovat de starea în care mă aflu – singur şi trist
într-o lume ostilă. Şi ce pot face? La cine să apelez? Încetul
cu încetul, m-am înstrăinat de familie, de „prieteni“ ori de
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cunoscuţi. Pe unul nu-l puteam suferi fiindcă vorbea prea
mult şi voia să aibă numai el dreptate; altuia nu-i puteam
ierta faptul că m-a vorbit cândva de rău unui amic care,
având mâncărime de limbă, mi-a reprodus, cu înfloriturile
de rigoare, spusele celuilalt; pe cutare nu-l puteam vedea în
ochi deoarece m-a nedreptăţit – ori, încă şi mai rău: mi s-a
părut că m-a nedreptăţit – într-o situaţie oarecare. Mi-am
făcut destui duşmani şi datorită încrâncenării cu care am
scris articolele şi anchetele.
Şi-apoi, lumea în care vieţuim se schimbă. O fi fost
Secolul 20 secolul vitezei, însă acesta în care de-abia am
intrat se năpusteşte încă şi mai năpraznic spre viitor.
Se schimbă oamenii, odată cu interesele lor, care atrag
schimbarea concepţiilor, relaţiilor şi motivaţiilor, însă, nu în
ultimul rând, eu m-am schimbat. M-am cramponat într-atât
în a rămâne eu însumi, că m-am pomenit un altul decât cel
pe care-l doream a fi; m-am visat puternic, generos şi
vrednic de stima tuturor, şi iată-mă slab, meschin şi mârşav,
închistat în propriile-mi prejudecăţi şi frustrări.
Ridicându-se de pe bancă, a curmat, pentru scurtă
vreme, vălmăşagul gândurilor sumbre. În definitiv, nu era
chiar aşa o nenorocire. Nu-l respinseseră. I-au spus că l-au
înregistrat în baza lor de date şi, îndată ce se va ivi ceva
oportun, îl vor contacta. Răspunsul standard; ştia asta de la
cunoscuţii săi aflaţi cândva în aceeaşi situaţie. Important e
să nu dispere. Să gândească pozitiv. Cine caută, găseşte. Nu
se poate să nu-şi afle şi el un loc pe lume. Omul potrivit, la
locul nepotrivit, îşi zise, cu amărăciune. Dacă aş fi acceptat
propunerea lui Max de a pleca împreună cu el în Spania...
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– Hai salut! Ce faci?
Ridică din umeri.
– Bine.
– Bine-bine, da' ce anume?
Se abţinu. Făcând un efort considerabil de a-şi reprima
lehamitea ce da să prindă glas. Privirea celuilalt era senină,
strângerea de mână prietenoasă.
– Să ştii că te-am pomenit zilele trecute. (Veş-ni-caa lui
po-me-ni-i-i-re.) M-am întâlnit cu Vali, care, între altele,
mi-a spus în ce situaţie eşti. Dacă vrei, te pot ajuta.
Mai era vorbă? Totuşi, din prudenţă nu-şi arătă
curiozitatea. În cei câţiva ani de gazetărie deprinsese destul
de bine trucul ăsta, care-i şi reuşea mai de fiecare dată.
Dar amicul se grăbea. Bineînţeles.
– Uite, cartea mea de vizită. Sună-mă, dacă... Mai
vorbim, bine?
– Bine.
Bine că n-am cedat primului impuls. Îmi părea
suspectă dorinţa aceluia de a mă ajuta. Ce urmăreşte? Voia
să mă aibă cumva la mână? Cine ştie ce-o să-mi ceară în
schimbul unui serviciu de cacao!? Totuşi, poate că... Nu se
ştie niciodată de unde sare iepurele. Îl voi căuta, da' nu
imediat, să nu mă creadă chiar atât de disperat. Na, că
gândesc în rime. „Lume ce gândea în basme şi vorbea în
poezii“...
Cel mai mult mă doare însă despărţirea de Hildegard.
Nu ne-am certat, nu suntem supăraţi. De fapt, eu am evitat
să ne mai întâlnim. Dacă mă suna, invocam tot felul de
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motive ca să nu ne vedem. În cele din urmă, a renunţat să
mă caute. De ce am fost totuşi atât de mojic?, mai ales că
Hilde n-avea nici o vină pentru situaţia în care mă aflam.
Nu aş fi putut suporta compătimirea ei, eventualele
reproşuri şi, după nu multă vreme, mila, apoi dispreţul ei.
Şi-apoi, mi-am zis că ea merită mai mult decât să-şi
consume nervii cu un nevolnic ca mine. De unul singur,
chiar şi umilinţele, sărăcia şi tristeţea sunt mai uşor de
îndurat. Oare?
Dară Hildegarda ce-mi făcea? O vreme l-a căutat,
suferind câineşte; îl iubea din adâncul inimii, iară durerea îi
era sporită de faptul că nu înţelegea de ce este respinsă. Încă
mai spera că Lucian se va întoarce la ea, când părinţii ei,
îngrijoraţi de criza prelungită a odraslei, au trimis-o în
Germania, la cealaltă fiică a lor. Efectul a fost contrariu celui
scontat, depărtarea şi imaginaţia fetei amplificând
simţămintele ei sufocante. Nu se gândea decât la el şi
tresărea la fiecare ţârâit de telefon şi zăbovea în neştire în
faţa computerului, trimiţând nenumărate e-mail-uri în ţară,
ţesând astfel propria-i reţea în reţea, printr-o încâlcită grilă
de întrebări aiuritoare, în aparenţă fără nici o legătură cu
subiectul, care trebuia învăluit cu prudenţă, până la
momentul propice, când, reperat, ademenit, intrigat şi
fascinat, va fi fost fixat inexorabil în centrul acestei plase,
urmând a fi apoi nu devorat ci readus la viaţa adevărată, la
iubire şi reinserţie în social.
O cunoşteam pe Hildegard din vedere, de pe la
concertele Filarmonicii sau de la Festivalul de Jazz. Ne

68

salutam, uneori chiar schimbam câteva amabilităţi, dar
cam atât. Ne-am apropiat unul de celălalt abia în ziua în
care, printr-o intuiţie providenţială, am evitat un accident:
mă aflam pe trotuar, la semafor. Se făcuse verde. Eu nu mă
grăbeam, aşa că am rămas doi-trei paşi în urma celorlalţi
pietoni, mai privind încă o dată, din precauţie, spre stânga –
dintr-acolo venea în viteză o maşină. Exact atunci, o fată a
dat să traverseze în fugă strada, tăind intersecţia în
diagonală. Am prins-o de mână, în ultimul moment; în
urma smuciturii, i-am dislocat umărul. Dar am scăpat de
izbitura maşinii care a trecut razant pe lângă noi. Individul
de la volan claxona, în neştire, însă nici măcar n-a frânat,
continuându-şi cursa furibundă, spre indignarea asistenţei.
De-abia cu greu am reuşit să ieşim din mulţimea ce se
adunase în intersecţie, comentând evenimentul. Hildegard se
afla în stare de şoc. Am oprit o maşină şi am dus-o la un
cabinet ortopedic particular aflat, după cum îmi aduceam
aminte, la câteva străzi mai încolo. Eram copleşit de bucuria
de a o fi salvat de la accident, şi, în acelaşi timp, obsedat de
remuşcări pentru suferinţa pe care i-o pricinuisem, chiar
dacă fără voie.
Hildegard a suportat cu stoicism atât durerea, cât şi
încâlceala de scuze şi autoacuze pe care le tot peroram. Mai
târziu, mi-a destăinuit că am impresionat-o nu atât prin
gestul meu disperat, dar eficace, de a o fi smuls efectiv din
faţa maşinii, cât prin duioşia ce răzbătea în subsidiarul
complexului meu de vinovăţie.
Din acea zi, am devenit nedespărţiţi. Hilde mă
simpatiza mai demult, iar eu îi eram cel recunoscător –
paradoxal, desigur! – fiindcă mă aflam în plină criză
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existenţială. Adorabila săsoaică a dat sens, dintr-o dată,
existenţei mele stupid de zbuciumate.
Au urmat câţiva ani frumoşi, de iubire calmă şi caldă, o
camaraderie tonifiantă, totuşi lipsită de mister şi picanterii,
care pot distruge iubirea, nu înainte de a-i conferi intensităţi
dramatice şi întorsături spectaculoase de situaţii.
Poate că, oricum, ar fi urmat inevitabila uzură a
legăturii noastre. Pe Hilde o sâcâia faptul că refuzam să-i
cunosc familia. Ştiam că părinţii ei erau consilieri
municipali, aveau funcţii de conducere la Forumul German
şi afaceri prospere cu rudele din Deutschland, pe când eu
eram un pârlit de gazetar, fără bani şi cu o mulţime de
inamici, corespondent al unui coroziv cotidian central,
desfiinţat în cele din urmă, datorită unui lanţ de scandaluri
în care a fost înfundat de politicienii înfuriaţi de anchetele
incomode (iată o frază pe care am obosit să o continuu)...
Aşadar, am ajuns şomer. Iniţial, nici n-am intenţionat să
caut un loc în redacţia vreunui ziar local, scârbit de
mizeriile cu care avusesem de-a face în anii de gazetărie.
Deoarece n-am reuşit să găsesc un loc de muncă în alt
domeniu, am încercat să mă întorc în presă. Efort zadarnic.
Îmi mersese buhul de piază-rea, având mai mereu pe rol
vreun proces de calomnie. Trăiam de doi ani de zile din
felurite expediente, în special traduceri şi editări de texte pe
computer şi mi-era ruşine să mai apar în faţa Hildei în
halul în care ajunsesem. Am considerat că e mai cinstit aşa,
să retez orice legătură cu ea, pricinuindu-i o traumă, dar
scutind-o de penibilele consecinţe ale decăderii mele morale.
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Până-ntr-o zi, când Lucian a găsit, uitată într-un sertar,
cartea de vizită a unui cunoscut care se oferise cândva să-l
ajute. I-a telefonat, iar acel amic l-a pus în legătură, ia să
vedem dacă ghiciţi?, cu... mama lui Hildegard. Când să se
desmeticească, era deja angajat la firma soţilor Reisenauer.
Muncea pe rupte, şi nu i-a fost greu să le câştige încrederea.
Peste câteva săptămâni, revenea în oraşul natal, cine alta
decât Hilde...
Răsturnare de situaţie mai ceva ca în telenovele, nu-i
aşa?
***
În poveştile copilăriei noastre se spunea: Şi au trăit
fericiţi până la adânci bătrâneţe. În telenovele, asta se
subînţelege. În ceea ce priveşte „fericirea“ lui Hildebrand şi
a lui Lucian, a fost cam aşa:
– Fericirea ţine de bunul-simţ al fiecăruia. Nu deţin
reţeta fericirii şi nici nu sunt mereu fericit; de-aici, conform
enunţului de mai înainte, ai putea trage lesne concluzia că
sunt un nesimţit – măcar din când în când. Însă, nu-i aşa?,
dacă simţi că eşti nesimţit, înseamnă că deja nu mai eşti
ceea ce n-ai vrea să fii şi nici n-ai recunoaşte-o că ai fost. Te
încrunţi, draga mea Hilde, poate reproşându-mi astfel că mă
pretez la paradoxuri de duzină. Or, viaţa însăşi este un
paradox. Având şi ea destule momente de duzină, fiindcă
avem o deosebită predispoziţie de a vedea latura cea rea a
lucrurilor – partea goală a paharului, precum se spune. De
unde, logic, putem trage concluzia că fericirea este o
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chestiune ce ţine de discernământ. Dar ea e şi o problemă
de memorie: nu de puţine ori pur şi simplu uităm să fim
fericiţi. Căci nu ne uităm cu atenţie în jur; privim înspre noi
înşine, iar uitătura noastră e tulbure, tulburată chiar de
egocentrismul nostru exacerbat.
Hildegard îl privea neîncrezătoare şi, totodată, cu o
tandreţe irezistibilă:
– După umila mea părere, fericirea e mai degrabă o
chestiune ce ţine de comuniune sau măcar de comunicare.
Fiindcă nu poţi fi fericit de unul singur, Lucian – ăsta e
viciu! Iar fericirea e pură, fiindcă e dăruire. A fi fericit
înseamnă în primul rând a crede. Şi a iubi.
– A crede şi a-L iubi, îi preluă el ideea, simţindu-se
„inspirat“. Dar nu-L poţi iubi pe Dumnezeu, dacă nu iubeşti
oamenii. Dacă nu crezi în oameni, chiar pentru că ai întâlnit
destui indivizi nevrednici de încredere. Dacă nu-i iubeşti, nu
poţi fi tu însuţi. Nu eşti veridic. În faţa ta. Şi a Lui.
– Vorbe, vorbe, vorbe...
– De ce eşti atât de categorică?
– Pentru că te iubesc.
Lucian pufni în râs:
– Ciudat mod de a-ţi exprima sentimentele.
– Am avut un profesor bun.
El îşi feri privirea-ntr-o parte. Într-un târziu, şopti:
– Nu înţeleg de ce m-ai iertat.
– Fiindcă sunt o gâscă, de-aia.
– Hilde, te rog, nu vorbi aşa. Eu niciodată n-am...
– Vezi, ăsta e cusurul tău.
– Care?
– Vorbeşti prea mult şi aiurea.
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– Da' ce-ai vrea să fac?
– Mai întrebi?!
O privi lung, luuung, iar ea îi susţinu privirea şi Lucian
o luă în braţe, blând şi tandru.
***
Peste câteva zile, Hildegard a fost strivită de un camion,
pe o trecere de pietoni, într-o intersecţie nesemaforizată. Se
repezise să-l ridice pe un ţânc, ce se împiedicase într-o
groapă din asfalt şi urla, înnebunit de groază, privind spre
colosul care se apropia, implacabil, scrâşnind din frâne.
Copilul a scăpat ca prin minune, ocrotit de trupul ei zdrobit;
capul Hildei însă a rămas neatins şi, când au văzut-o la
morgă, pe părinţii acesteia şi pe Lucian i-a frapat chipul ei
senin, pe care se întipărise un zâmbet diafan, de dincolo de
lume.

73

74

ASPHALTOSAURUS REX

se împlineau 13 ani de când era şef de şantier; îl tot
mutaseră de colo colo pe unde era nevoie de o mână forte
pentru finalizarea unor lucrări ce trenau de ani de zile, ar fi
un alt şablon să susţin ca atâţia alţi autori despre vreun
personaj al lor sau ca atâţia slujbaşi despre propria activitate
nu doar că nu au avut concediu ani de zile dar nici măcar un
concediu de boală, să fim serioşi astea sunt lozinci de
realism socialist, omul nostru era un zbir nu şi un tâmpit!
între timp apăruseră telefoanele mobile el apucase şi staţiile
portabile de emisie recepţie, tot timpul avea pe scaunul din
dreapta al maşinii de serviciu ditamai cărămida cu antenă
pe care cu plăcere o asociase după un timp cu un pager apoi
cu unul din primele modele de telefoane mobile apărute pe
piaţa autohtonă, nu cu mult mai mic decât staţia de emisie
recepţie dar mai silenţios, aşadar în curând a optat pentru
i.t., a învăţat destul de repede să lucreze pe computer, o fi
fost el un dinozaur însă unul de o generaţie recentă – şi-a
făcut studiile la zi ba s-a şi înscris la doctorat pe care l-a
absolvit cum laudae; n-a avut niciodată destul timp se
împărţea între muncă învăţătură şi familie pe care o ocrotea
cu o duioşie de fier copiilor săi nu le-a lipsit nimic şi
întotdeauna le-a cerut să înveţe bine nu pentru note sau
spre a se făli cu ei ci spre a fi pregătiţi în lupta pentru
existenţă, viaţa nu e un festival al umorului obişnuia să le
spună celor doi băieţi, pe fată o trata mai cu blândeţe, nu a
răsfăţat-o totuşi, nu voia să ajungă o sclifosită, nu-i plăceau
copiii de bani gata, în vacanţa mare îi angaja pe ai lui pe
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şantier nu ca muncitori, am mai spus-o, nu era un ăla bătut
în cap, îi punea pe posturi de mărunţi funcţionari; cel mai
sever se purta cu soţia, şi-a ales o gospodină cum a fost şi a
sa mamă: altă grijă n-a avut decât familia şi uite că din cei
şase copii câţi fuseseră la părinţi au ieşit oameni întregi
realizaţi fiecare în domeniul spre care i-a purtat pasiunea
sau măcar norocul: unul profesor universitar, altul măcelar,
ăsta a fost răpus de un atac cerebral, a treia contabilă, al
patrulea medic, al cincelea şofer pe şantierul pe care el,
mezinul, îşi făcuse stagiatura de inginer constructor; şoferul
a murit în floarea vârstei cum se spunea pe vremea aia,
într-un accident;
the show must go on i-a zis băiatul cel mare aflând că
vor să-l pensioneze, de ce nu te privatizezi? mă copile, pe
calu-nhămat o viaţă la căruţă nu-l mai înveţi să alerge la
curse! doar n-o să stai să boceşti sau să-ţi spui că ghinionul e
de vină chiar când s-au împlinit treişpe ani de şefie... parcă
i-a luat vorba din gură, desigur prăpastia dintre generaţii era
generos căscată între ei, reuşeau să se îngăduie unul pe
celălalt şi chiar mai mult decât atât, era vorba în definitiv
despre vocea sângelui, apă nu se face, delfinul i-a dat ideea
de a încerca să prindă un curs la universitate, facultatea de
construcţii ducea lipsă de cadre, cei mai buni specialişti
lucrau de mult în occident; zis şi făcut: în toamnă seniorul
era cadru asociat la catedra de rezistenţă, povestea noastră
de-abia de aici începe, funcţia dă la iveală ce este mai
profund în om, dar să nu anticipăm, să intrăm de-a dreptul
în miezul lucrurilor:
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la început nu prea a fost în largul său, ce-i drept stătea
bine cu practica, avea mai degrabă probleme de
comunicare, abia după ce s-a pus la punct cu teoria şi-a
recăpătat încrederea în sine, era un conducător înnăscut,
intrigile din facultate au fost o provocare, în plus ţinea bine
la băutură, şi-a făcut prieteni de pahar din oponenţi, de voie
de nevoie a deschis un al doilea front la barul hotelului
Majestic plasat strategic la jumătatea drumului dintre
facultate şi autogară, majoritatea studenţilor erau înscrişi la
învăţământul la distanţă, ani lumină erau între şantierele pe
care se remarcase şi sălile de curs! pe studenţi nu-i interesau
cursurile, urmăreau doar să obţină o diplomă, s-a lămurit
curând că n-are rost să-şi facă scrupule, unde mai pui că-i
făcea o plăcere aparte să-i umilească, era prieten la cataramă
cu şeful de catedră, au organizat o maşinărie de stors bani
de la mocofani: îi picau pe capete ca să-i pună cu botul pe
labe, cu burta pe carte, pe restanţieri cu frica în sân şi mai
ales cu buzunarele burduşite, în câţiva ani câştigase mai
mulţi bani decât într-o viaţă de muncă, se blazase la un
moment dat până a început să urce pe scara gradelor
academice, prinsese gustul puterii, lupta de-acum pentru
funcţii, îşi consolida relaţiile şi-şi lărgea cercul de influenţă,
ascensiunea rapidă îi dădea fiori; era mare cu cei mici şi
viţăvercea cu cei mari, pe măsură ce căpăta putere şi
notorietate câştiga dacă nu respectul măcar amiciţia
notabilităţilor, i s-a propus să candideze pentru un fotoliu
de parlamentar, a intrat în partid fără şovăire, mai fusese
membru de partid şi înainte de revoluţie, deputăţia i se
potrivea mănuşă: trei-patru zile pe săptămână le petrecea în
capitală, una sau două la catedră, deprinsese rosturile
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cumulurilor de funcţii, era de-acum un prădător versat, nu
ierta nimic ajunsese pontiful neîncoronat al asfalturilor,
n-avea nici o importanţă că era criză, că economia se
gripa vertiginos, că mai toate mergeau anapoda; cu atât mai
bine pentru băieţii dăştepţi care se simt în apele tulburi în
elementul lor, catranul fiind cea mai tulbure dintre magme,
mai ales la noi, pentru ciocoii noi, de asfalt este şi va fi
mereu nevoie ca să se peticească, primesc, dar să nu se
repare nimic k lumea, s-avem pardon, păi ce, la anu' va să se
facă altă licitaţie, vorba vine, evident c-o să câştige cine
trebuie, autostrada Transilvanica e o vacă numa' bună de
muls, cu laptele ei cel negru ca viitorul întunericit al
scumpei noastre patrii, şi dă-i, şi luptă, neicusorule, şi luptă,
şi dă-i la şpăgi în dreapta şi-n stânga şi la mijlocul spectrului
politico-finanţiar, că doară se ştie prea bine, cu cât dai mai
mult şpagă, cu atât beneficiile vor fi mai mari, mai zemoase,
mai oneroase, mai ameţitoare, ce să-i faci, vorba
cronicarului: nu vremile-s supt om, ci bietul om supt vremi!
şi la aşa vremi, aşa oameni, şi-adică bietul dom' profesor ce
alta putea face decât să se-mbuibe, teribelă fatalitate,
monşer, dimpreună cu sărmanii săi tovarăşi de drum
asfaltat, cu 4 benzi – o, ce bucurie! – pe sens şi cu o groază
de euroi, în consens;
iar dacă asphaltosaurus rex s-a retras între timp în
Maldive sau Andive sau cam aşa ceva, ca să se poată bucura
în tihnă de roadele trudei sale, nenumăraţii şi nemaisăturaţii
săi urmaşi foşgăie şi astăzi printre grămezile de contracte
ale zgubiliticei noastre democraţii originale
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secrete de ocazie

– Gata! M-am săturat de porcăriile lui Darius! Pleacă şi
nu spune unde, nici când se-ntoarce. Uneori stă şi câte trei
zile, după ce ia salariul, şi vine spăşit, dar fără bani. Ultima
dată s-a dus la celălalt Darius, de la Geoagiu, şi-a rămas
aproape o săptămână; l-am căutat disperată, la poliţie, la
spital, ba chiar şi la morgă.
– Dac-ai şti ce fac ei acolo..., spuse Adrian, cu emfaza
celui care cunoaşte secretele altora.
– Ce să facă? Se-mbată ca porcii!
– Aiurea.
– Nu cumva...?! Oriana mai să-i sară la beregată.
– Nu chiar. Dar oricum, se dedau la perversiuni, rosti el
leneş. Stătea tolănit pe canapea, privind-o cu milă, ceea ce o
înfurie şi mai tare.
– Da' tu de unde ştii?
– Am aflat din întâmplare.
– Minţi! Eşti gelos pe Darius.
El nu catadicsi să-i răspundă. Părea o fiară ghiftuită,
privind cu nepăsare prada potenţială ce-i trece imprudentă
pe dinainte.
– E o calomnie incalificabilă!
– Trebuia să-ţi spun.
– De la cine ştii?
– N-are importanţă.
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– Ba are. Ca să ştiu de cine să mă feresc dintre
cunoscuţii noştri.
Adrian ezită. Se afla pe un teren minat. Şi-i era ciudă că
ajunsese acolo în cunoştinţă de cauză. Dar n-avea încotro.
În definitiv, el a împins-o în braţele lui Darius.
I-a fost amantă. Ani de-a rândul. Era ceva mai tânăr
decât Oriana. Îl măgulise atenţia pe care i-o dădea femeia
matură şi provocatoare; pe ea o incita puştiul sălbatic şi
timid, ce-i arunca ocheade răscolitoare.
S-au întâlnit ca două stihii. Şi s-au înfruntat, furibund.
Se potriveau perfect. La pat.
– Dacă vrei să ne căsătorim, divorţez de ăla fără
şovăire.
– Nu divorţa, că nu mă-nsor cu tine.
– De ce?
– N-am chef să mă leg de mâini şi de picioare.
– Dar te iubesc, Adi! N-ai să mai întâlneşti niciodată o
femeie care să te iubească nebuneşte ca mine!
– Aşa spuneţi toate.
Oriana rămase cu gura căscată. La propriu. El a luat din
coşuleţul de pe noptieră un strugure, a ciugulit o boabă,
apoi s-a aplecat către ea şi a sărutat-o. Când s-au desprins
din îmbrăţişare, Oriana mesteca, năucită, boaba de strugure.
Devenise agasantă. Îi telefona de câteva ori pe zi, şi la
serviciu şi acasă, uneori imediat după ce el răsufla uşurat că
se încheiase cu bine circul saluturilor de la revedere, la bună
reauzire şi alte dulcegării ce-l exasperau. De-abia reuşea să
se desprindă din discuţiile dezlânate, înveninate de ferocea
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ei gelozie. Oriana insista să apară împreună în public,
ignorând convenienţele şi sfidând consecinţele.
– Ce te faci dacă află?
– Îmi găsesc un job, şi...
– Nu ţi-e frică de el?
– Îi e milă şi să omoare o muscă.
– Totuşi,...
– Mă iubeşte prea mult, bietul de el, ca să poată
renunţa la mine.
– Şi n-ai remuşcări că-l înşeli cu mine?
– Prostuţule, pe tine te înşel cu soţul meu.
Lui Adrian îi sări ţandăra:
– Aşa deci – tu-mi juri că mă adori, da' te culci şi cu el!
După care închise telefonul.
Nu răspunse când celularul sună, după câteva zeci de
secunde. Şi nici când sună a doua, a treia, a patra oară.
Câteva ore mai târziu, când era cât pe-aci să doarmă,
telefonul sună, insistent, iar el răspunse, în virtutea
obişnuinţei.
– Iubitule, nu mai fii supărat pe mine. Ţi-am spus de
atâtea ori că-l părăsesc oricând, dacă tu-mi ceri asta.
– El unde-i?
– În baie.
– Şi dacă te aude?
– N-are decât. De-abia îi dau motiv de divorţ.
O căuta rar. Oriana lua un taxi şi venea val-vârtej. Se
încleştau cu înverşunare, de parc-ar fi vrut să se sfâşie unul
pe celălalt. Când se potoleau, ea se răsucea deasupra lui,
tolănindu-se ca o pisică pe fotoliu.
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– Acum sunt sigură că nu mi te poate lua nimeni.
Adrian o accepta, cât să-şi refacă puterile, după care
confruntarea se relua, pe alte registre tactice.
L-a întrebat, la un moment dat:
– Ia zi, ce sunt eu pentru tine?
– Covoraşul de rugăciuni.
Până-ntr-o zi, când el i-a spus:
– Povestea asta trebuia să se sfârşească odată şi-odată.
– Ce ţi-am făcut?
– Mă sufoci.
Şi i-a întors spatele.
După câteva luni, s-au întâlnit, din întâmplare, pe
stradă. El a salutat-o, grăbit. Oriana s-a postat în faţa lui.
– Te faci că nu mă vezi.
– Eu?! Dar te-am salutat.
– Te uiţi la mine, da' nu vrei să mă vezi. O podidiră
lacrimile.
Adrian voi să treacă mai departe, însă femeia îl prinse
de mână.
– Te rog, hai să bem o cafea.
– La ce bun?
– Nu fii urâcios. Nu mănânc oameni.
– Ştiu prea bine ce urmăreşti. N-o să mă mai las prins
în mrejele tale.
Oriana izbucni într-un râs crispat, ce-i răvăşea şi mai
mult chipul.
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– Îngâmfatule! Încă mai crezi că sufăr din cauza ta?
Uite, chiar de asta şi vreau să stăm de vorbă.
El acceptă, plictisit.
Se fixau impasibili, ca doi jucători de poker.
– Să ştii că-l cheamă ca pe tine – Adrian; e tânăr...
– ... şi neliniştit.
– ...şi pătimaş – cum erai tu, la început – şi e
nemaipomenit de viril, continuă ea cu dezinvoltură, neluând
în seamă mica lui răutate. Iar în sinea ei, îşi zise: E
dezgustător de sigur pe sine. Îl urăsc. Şi-l doresc mai mult
ca niciodată. Aş da oricât să...
Răstimp, Adrian o studia cu obrăznicie: ochii ei,
incredibil de frumoşi cândva, scăpărau de febra incertitudinii. Pe obrajii fardaţi cu migală se desluşeau totuşi riduri
pe care nu şi le amintea. Remarcă noua culoare – acajú – a
părului odinioară negru-corb şi retezat asemeni reginei
Cleopatra. Îşi schimbase şi coafura – complicată şi destul de
caraghioasă. Probabil că era o perucă. Fu cât pe-aci să
întindă mâna ca să se convingă.
– Mă bucur pentru tine, Ariadna.
Ea tresări, violent. Era o veche mârlănie de-a lui, la care
nu renunţase, cu toate protestele sau rugăminţile ei.
– O să vină o zi când vei scrâşni şi tu, pe când iubita îşi
va bate joc de tine. Atunci o să fiu, în sfârşit, răzbunată.
El o sorbea din priviri. Era zdrobitor de frumoasă când
se-nfuria. Oriana întoarse capul, ca el să nu observe cât e de
tulburată.
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Se aflau la o masă de lângă geam. Ea stătea cu spatele,
pe când Adrian se distra urmărind trecătorii. Aşa remarcă o
pereche insolită.
– Uite-i pe Darius şi pe Voichiţa.
Le făcu semne, dar ei nu-l observară.
– Mă duc să-i chem. Se ridică în picioare, spre
stupoarea Orianei.
– Dacă-i chemi aici, fac un scandal monstru!
– De ce?
Ea nu-i răspunse.
– Poate că eşti geloasă. La una ca asta chiar că nu m-aş
fi aşteptat.
– Eşti un cretin! şuieră Oriana.
– Înseamnă că-i adevărat ce se spune despre Darius...
– Şi ce se spune?
– C-ar avea o armă de calibru greu. De-aia una ca
Voichiţa...
Oriana se ridică şi ieşi fără un cuvânt.
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Bătrânul şi Floarea

Ploua. Iarăşi. Bătrânul deschise umbrela doar într-un târziu.
Prelungind astfel şederea. Se hotăra cu greu să plece din
parc. Venea aici aproape zilnic. Uneori chiar şi de două ori
pe zi. Şi nu se plictisea niciodată. Aici. Îşi făcea plimbarea.
Tăcut. Liniştit. Privea cu interes în jur. Şi îi ignora pe
cunoscuţi, răspunzând la eventualul lor salut cu o abia
sesizabilă înclinare a capului.
Nu avea un traseu anume. Detesta monotonia. Cu toate
că ştia în amănunt fiecare ungher al şi mai bătrânului parc,
remarca mereu o schimbare sau ceva aparte. Un copil. O
pasăre. O floare. O altă pereche de îndrăgostiţi. Pe aceştia îi
ocolea cu privirea. Nu voia să-i inoportuneze. Nici măcar
aşa.
Desigur, îşi avea locul preferat. Însă în alt fel decât s-ar
putea crede. Nu era vorba de o anume bancă sau de un
arbore. Şi nici nu se afla lângă bustul lui Eminescu. De fapt,
„colţul său preferat“ era un perimetru, oarecum
semicircular, începând de la pârâiaş – pe care-l avea în spate
–, cuprinzând şirul de bănci de pe aleea paralelă cu firul de
apă, „cupola“, adică foişorul fanfarei militare, fântâna
arteziană – care, culmea, chiar funcţiona, şi încă până
târziu, în pragul iernii –, locul de joacă pentru copii, platanii
uriaşi, pe sub care se lăfăiau vesele straturi de flori
ornamentale şi se înşiruiau, solemne, tufe de trandafiri,
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întretăiate de câteva alei asfaltate. Totul pe diferite nivele,
între care se urca şi cobora pe trepte domoale, fiindcă
parcul avea un relief variat, cu văi şi coline, cu pajişti şi
cărărui, printre arbori şi tufişuri din felurite specii, o
adevărată colecţie dendrologică.
Pentru el, acel loc era o gură de rai. Putea zăbovi ore în
şir pe o bancă, privind platanii seculari – prin frunzişul
cărora lumina se filtra suavă, mângâind deopotrivă şi flori şi
ochi şi păsări şi cuvinte – ori copiii, pe biciclete sau cu
rolele; ori cerul – mereu altfel, totdeauna acelaşi – nesfârşit
de adânc al toamnei, strălucitor vara, înnourat uneori,
sticlos când era ger.
Dacă ar fi fost cu putinţă, s-ar fi mutat în parc. (A şi
făcut-o cândva, într-o vară adolescentină, dormind câteva
nopţi aici, în cort.) Îl iubea din copilărie. Aici îşi julise
genunchii de atâtea şi atâtea ori, căzând cu trotineta. Aici,
pe banca de sub mălin, a sărutat prima fată. Şi singura.
Câţiva ani mai târziu, după încetarea războiului, s-au
căsătorit. Acolo, pe front, când se gândea la ea, o vedea
şezând pe banca lor din parc şi zâmbindu-i, nedumerită:
„De ce taci, când fermecată
Inima-mi spre tine-ntorn?“...
Şi tot în parc a venit ori de câte ori avea vreun necaz.
Numai aşa îşi afla alinarea, rătăcind în neştire pe alei,
printre arbori şi cuvinte nerostite. Căci era tăcut. După ce
ea a plecat, s-a închis în sine. Copiii luaseră demult drumul
străinătăţii. La două-trei săptămâni îl sunau, ba unul, ba
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cealaltă, şi-i puneau aceleaşi întrebări, şi-i făceau aceleaşi şi
aceleaşi urări, de-acum banalizate până la convenţionalism.
Nu se putea plânge de ei. La moartea mamei au revenit
în ţară, chiar dacă au întârziat, datorită distanţei şi
circumstanţelor. Atunci i-au propus să facă demersurile
pentru reîntregirea familiei. I-a ascultat. În felul său. A mers
în vizită. A stat o lună la fată, apoi o săptămână la băiat.
După care s-a înapoiat. Nu era locul lui acolo. Nu-şi putea
afla rostul. Copiii s-au supărat, însă până la urmă şi-au zis că
aşa a fost de când îl ştiau: încăpăţânat şi independent.
Şi nu l-au abandonat. Aflând de pe internet ce se
întâmplă în ţară, ştiind cât le este de greu pensionarilor, îi
trimiteau câte un pachet, când şi când. Apoi i-au trimis
numai bani, să-şi îndulcească bătrâneţile.
La cimitir mergea doar de două ori pe an: primăvara, în
prima sâmbătă a Postului Mare, şi toamna, de ziua morţilor.
Când îi era dor de ea, nici nu răsfoia albumele cu fotografii
îngălbenite nici nu mergea la mormântul familiei, să-i ducă
flori sau să aprindă lumânări. Venea în parc. Pe vreme
frumoasă, se aşeza pe banca de sub mălinul ce începea să se
usuce, privind în gol. Dacă ploua, era ger sau banca era
ocupată, străbătea parcul în lung şi-n lat şi-n curmeziş, cu
gândul la cea de altădată.
Nici nu-şi dădea seama cât e de bătrân. Înalt şi zvelt în
tinereţe, se pipernicise, adus de spate, cu umerii căzuţi şi
capul bălăbănindu-se pe gâtul slăbănogit.
Îi era milă de bieţii pensionari, vecini de cartier, dintre
care pe unii îi ştia încă din tinereţe, de pe la meciurile de
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fotbal, grădina de vară Veneţia ori de la defilările de „Întâi
de mai muncitoresc“ sau „23 August, libertate ne-a adus!“,
dar mai ales de pe la cozile interminabile din vremea lui
Pingelică, pe când povestiseră vrute şi nevrute, aşteptând
„să se bage ceva“. Acum, îi întâlnea la piaţă, privind cu jind
la trufandalele intangibile, ce-ţi luau ochii şi-ţi uscau punga,
cumpărând în cele din urmă un kil de mere viermănoase
sau unul de roşii borşite de căldură.
Îi căina, văzându-i tot mai neputincioşi, mai cărpănoşi,
mai înăcriţi de viaţa ticăloşită de creşterea preţurilor şi
năruirea speranţelor de mai bine, de întârzierea cu care
primeau pensia, de grija facturilor la gaz şi curent electric,
neştiind cum să facă să nu rămână cumva restanţieri, să nu
fie zvârliţi în stradă, cum văzuseră pe la televizor că se
întâmpla cu câte unii, încă şi mai amărâţi decât ei. Încercau
să facă vreun schimb, cedând mult prea costisitoarele
apartamente de 2-3 camere pe o garsonieră plus o sumă mai
acătării, să-şi poată achita facturile şi să-şi cumpere hrana
tot mai sărăcăcioasă şi medicamentele „compensate“. Îşi
vânduseră bruma de pământ căpătată prin retrocedări ori se
îndatoraseră care-pe-unde-putea de şi-au instalalat centrale
termice de apartament, supradimensionate şi deci extrem
de scumpe. Soluţia optimă ar fi fost centralele de bloc sau
pentru o întreagă scară, însă locatarii se avântaseră în
discuţii interminabile, neajungând la mult trâmbiţatul
„consens“.
Har Domnului, el nu avea grija asta. Cu ajutorul
copiilor a plătit instalarea unei centrale individuale. Restul
de valută primită de la copii a pus-o deoparte. În bănci nu
avea încredere, văzându-le cum pică una după alta, ca
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muştele. O vorbă de duh spunea: „Ce face românul când nu
mai are bani?... Schimbă valută.“ Aşa proceda şi el.
Tocmai de aceea îi era milă de bătrânii bolnavi şi
neputincioşi. Îi ajuta, pe neştiute, trimiţându-le prin poştă
sume consistente, dând nume şi adrese fictive.
Îi ocolea pe neurastenicii gen Boris, „vecinu' de la scara
B“, ramolit, pisălog şi cârcotaş, care-i scotea din sărite pe
locatarii mai tineri cu trăncăneala lui plângăcioasă, ori ca
„domnu' Nelu“, fost contabil-şef la o cooperativă, tot mai
plin de ifose şi mai ţâfnos pe măsură ce se zaharisea, ambii
egotişti, însă avizi de afecţiune, pe care o revendicau
zgomotos, sub pretextul binefăcătoarei lor influenţe asupra
moravurilor din ce în ce mai dubioase ale „tineretului din
ziua de azi“.
Sumbra prevestire a iernii următoare îi înnebunise pe
bieţii bătrâni, ce se întreceau în a-i înjura şi blestema pe
cârmuitorii oraşului şi ai ţării. „Aşa vă trebuie dacă i-aţi
votat“, îşi zicea în sinea lui. Şi-şi vedea de plimbările prin
parc. Ştia că-l urăsc, pentru tăcerea lui impenetrabilă,
pentru solitudinea lui, pentru că nu era ca ei. Nu-i păsa.
Cunoştea a lor măsură şi-i lăsa în plata Domnului.
Era credincios, însă mergea rareori la biserică. De
sărbători. Îl deranjau fojgăiala, trăncăneala, falsa evlavie ori
platitudinea celor mai mulţi dintre enoriaşi. De aceea, când
simţea imperioasa chemare religioasă, prefera să facă
drumul destul de lung până în centru, la Catedrală, cu un
ceas-două înainte de vecernie. Punea o lumânare, rostea un
„Tatăl Nostru“. Se simţea acasă în casa Domnului. Sta
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smerit înaintea icoanei Maicii Preacurate şi îngenunchia. În
gând.
Frică îi era doar de Dumnezeu. La moarte se gândea cu
resemnare, ca la un pas inevitabil spre necunoscut. Dar în
parc îl preocupa – cum altfel? – viaţa. Nu înceta să se
minuneze de puterea, de ingeniozitatea Creatorului, de
iubirea Lui pentru lumea pe care a dăruit-o Luminii. Fiindcă
Lumina a fost Cuvântul dintâi, îşi zicea bătrânul,
cutremurat. În fiece clipă a zilei suntem scăldaţi în Cuvântul
lui Dumnezeu, şi cu toate acestea orbecăim în zoaiele urii şi
lăcomiei pe care le debordează mai fiecare dintre noi,
închipuindu-şi că e buricul pământului şi, prin urmare, îi
este permis orice, cu orice preţ. Cumplit preţ, fiindcă el
însuşi este preţul pe care trebuie să-l plătească.
Era conştient de excentricitatea sa. Nu avea complexe,
de nici un fel. N-avea timp de tâmpenii. Se identifica tot mai
profund cu Parcul, inima secretă a oraşului. Câteodată
simţea cum înlemneşte sub vreunul dintre arinii negri ce
străjuiau pârâiaşul. Ba chiar, într-o noapte de iunie, era cât
pe-aci să păşească în aburul fantomatic al unei scorburi,
spre un tărâm fascinant. S-a oprit la timp, simţind că e o
urzeală a celuilalt.
Dragostea lui pentru parc nu era oarbă. Observa, cu
strângere de inimă, degradarea lui inexorabilă. Arborii
uscaţi ori bolnavi, cu trunchiurile roase ca de lepră, aleile cu
asfaltul crăpat de rădăcinile noduroase de dedesupt, iarba
necosită, tufele abandonate de trandafiri, printre care-şi
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făceau mendrele sumedenia de câini ce-şi scoseseră la
plimbare stăpânii, buruienile înăbuşind pajiştile, arbuştii
exuberanţi sufocând malurile pârâiaşului.
Încet-încet, parcul se sălbăticea. Şi el.
Viaţa lui părea să curgă lin şi în tăcere, ocolind
obstacolele. Cândva, fiica lui chiar i-a reproşat: „Tată,
dumneata te porţi de parcă ai fi nemuritor!“ El a surâs. „Păi
chiar sunt nemuritor. Şi, prevăzând contrarierea ei, a
continuat: „Ştii prea bine că sufletele noastre sunt
nemuritoare. Viaţa asta « reală », cum susţinem noi, e doar
un fel de poligon de încercare; ţi se dă maşinăria, adică
trupul, eşti învăţat regulile şi apoi eşti admis în cursă.“
„Cum aşa, fără antrenament?“ a dat-o ea pe glumă. Bătrânul
a rămas pe gânduri. „Vezi, la asta nu m-am gândit. Probabil,
e un aspect despre care nu ni s-au dat informaţii. Cine ştie
ce se întâmplă cu noi înainte de venirea pe lume...“ „Dar
după... sosire?“ „Nu înţeleg la ce te referi.“ „După ... aceea.
Să nu-mi vii cu poveştile pe care le cunosc de mică, despre
Rai şi Iad şi Judecata de Apoi. Mi se par prea... pragmatice.
De parcă Doamne-Doamne ar fi un contabil scrupulos ce
încheie un bilanţ în registrul său de socoteli.“ „Te rog, nu
huli, Ruxandra!“ „Vezi, aşa faceţi voi întotdeauna: cum nu
ştiţi răspunsul la o întrebare, cum îl luaţi pe « Crede şi nu
cerceta! » în braţe, de parcă... “ Bătrânul s-a oprit, a prins-o
uşurel de braţ, întorcând-o cu faţa spre sine: „« Credeţi. »
Atât a spus El. Credeţi cu tărie, din adâncul inimii...
Completarea tendenţioasă « ...şi nu cercetaţi » au adus-o
detractorii Lui.“ Ruxandra l-a privit pătrunzător. Tatăl său
nu făcuse niciodată afirmaţii gratuite. De altfel, el a pus cu
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promptitudine capăt divergenţei: „Ştiu cât eşti de
circumspectă. Iar eu nu am pregătire teologică, aşa că mai
bine ar fi să cauţi un preot sau un călugăr şi să...“ „Unde,
aici?!“ El nu s-a dat bătut: „Exact. Şi dacă aici, în Vancouver,
e mai greu să găseşti un preot sau un călugăr român, caută
unul grec sau rus. Sunt tot ortodocşi ca şi noi...“
Au continuat să se plimbe, pe malul oceanului, în
splendoarea apusului. Pe înserat, Ruxandra şi-a luat inima
în dinţi: „Aş vrea să... uite, să nu te superi...“ „Promit.“ Ea a
continuat, şi mai încurcată: „Vezi, dumneata mi-ai spus că
nu-ţi găseşti rostul aici...“ „...şi nici nu vreau să vă fiu o
povară.“ „Bine, tată, dar ce-o să faci acolo, în România,
singur şi...“ „Nu sunt niciodată singur“, a întrerupt-o el,
vizibil iritat de subiect. „Cum adică?“ „Sunt în oraşul meu,
între cei de o limbă şi de o simţire.“ „Vrei să zici de o nesimţire din ce în ce mai mare!“, a ricanat fiica sa. Bătrânul a
oftat. „E drept, poporul nostru e bolnav. Sunt sigur însă că
Acela-ce-le-rânduieşte-pe-toate nu ne va lăsa de izbelişte şi
ne vom afla lecuirea.“ „Când?“ a strigat ea, exasperată.
„Toate la vremea lor.“ „Cunosc. Asta ne-o tot spui de pe
când eram mici!“ „Şi nu-i aşa?“ „Aşa or fi, dacă le spui
dumneata. Numai că, vezi, noi n-am mai avut răbdarea să...“
„Da' de ce te înfierbânţi, că doară am mai discutat toate
astea în anii de dinaintea...“ „Tată, fiindcă tot discutăm atât
de deschis, să nu te superi dacă te întreb: ce vei face când,...
când te vei îmbolnăvi? Doar nu mai avem pe nimeni, acolo...
Cine o să te îngrijească?“ „Nu-ţi fă probleme. M-am gândit
bine la... toate astea; când voi observa primele semne de
scleroză, voi merge la Căminul Christiana – să ştii că e de
încredere, m-am interesat cu atenţie despre chestiunea în
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cauză – şi voi încheia un contract cu ei, aşa cum se
obişnuieşte: le cedez proprietatea apartamentului, în
schimbul serviciilor aferente, inclusiv... Voi mi-aţi tot
repetat că nu aveţi nici o pretenţie materială.“ „Bine, dar şi
aici sunt astfel de aşezăminte, mult mai bine puse la punct!“
„Or fi, numa' că sunt aici şi nu acasă.“ Ruxandrei i-a sărit
muştarul: „Acasă, acasă! Ce tot o ţii cu acasa asta?! Nu
înţeleg de ce complaci în ţigănia de acolo!“ „Deoarece, vorba
nu-mai-ştiu-cui, mai degrabă îmi ţine de cald o înjurătură
de-a noastră, decât fandoselile voastre de gen Coca-Colea,
McDonald's şi-aşa mai departe. Nici nu vă daţi seama cât de
fals trăiţi, îmbâcsiţi de atâtea reclame... reclame..., cum să-ţi
zic?,... perverse şi obsedaţi de ideea de a câştiga cât mai
mult!“ „Nu fii ipocrit. Doară şi dumneata profiţi de « dolarii
ăştia împuţiţi »!“ Se lăsă o tăcere penibilă. Ruptă în cele din
urmă de Ruxandra: „Te rog să mă ierţi, da' nu m-am mai
putut stăpâni. Ştii prea bine că mă îngrijorează situaţia
dumitale, acolo, în balamucul ăla. Ne-ar fi mult mai uşor, şi
mie şi lui Ştefan, dacă te-ai afla mai aproape de noi. Dacă
vrei, poţi să locuieşti separat. Se găseşte oricând ceva de
închiriat.“ „Mda.“ „Şi-apoi – Ruxandra începu să prindă
curaj – şi în România e aceeaşi goană după bani, străzile şi
programele teve sunt înţesate de reclame, toţi sunt obsedaţi
să....“ „Din păcate, şi la noi face ravagii globalizarea. Totuşi,
mai sunt oaze în care te poţi refugia.“
I se făcuse, dintr-o dată, un dor nebun de parc, de
străvechiul oraş, de străduţele lui înguste şi întortocheate,
de casele prost întreţinute, dar atât de familiare, de oamenii
cu care comunica din ce în ce mai puţin, resemnat să
constate cât sunt de contaminaţi de morbul schimbărilor,
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de cele mai multe ori în rău, oameni cu care mai avea, încă,
atâtea în comun, mai ales limba şi trecutul.
Şi s-a întors acasă.
După cum se întâmplă, una gândim şi alta păţim: Într-o
dimineaţă, pe când ieşise să-şi cumpere pâine, l-a izbit o
maşină. Nişte puştani se întorceau de la un chef. La un
moment dat, pe cel de la volan l-a răzbit oboseala. „Doar o
secundă am aţipit“, a declarat el la Poliţie. Destul ca să
piardă controlul volanului. A izbit o maşină „parcată
regulamentar“ – precum era scris în raportul agentului de
circulaţie – şi a ricoşat pe trotuar, „lovind câţiva trecători,
dintre care unul a fost spitalizat“, conform aceluiaşi raport.
Iată-l pe bătrân la reanimare, începând să-şi revină din
starea de şoc post-operatorie. Deschizând ochii, nu înţelege
ce e cu el. Acolo. Dă să se mişte. Nu poate. Moment din
care încep durerile. Atroce. La gemetele lui răscolitoare, un
alt pacient apasă pe butonul soneriei. Luuung-luuuung. Sora
vine cu mare întârziere, întreruptă din te-miri-ce activităţi
arzătoare. Ca un automat, scoate din buzunarul halatului o
seringă şi o cutie cu fiole. Vecinul de salon i-l arată din
priviri pe bătrân. O înţepătură, după care sora pleacă.
Trec câteva zile. Nu şi durerile. Bătrânul e tot la
reanimare. Neavând pe nimeni, cine să fi pus în mişcare
pentru el acel sordid mecanism al şpăgilor şi atenţiilor ce a
devenit o a doua natură în spitalele noastre? În consecinţă,
zace în cearceafuri murdare, e făcut troacă de porci de
fiecare dată când cere plosca, pansamentele îi sunt
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schimbate cu mişcări brutale, nemiloase, doctorul îl
consultă în grabă... Ce să mai intru în amănunte, că doară,
din nefericire, cunoaşteţi mizeria umană din „unităţile
noastre sanitare“.
Dar îngerul său păzitor nu doarme. „Cazul“ bătrânului
e anchetat de un tânăr ofiţer, zelos, ca atâţia alţi proaspăt
absolvenţi ai Academiei de Poliţie. Ca să-şi scape odrasla,
părinţii puştiului ce l-a accidentat au venit să-l îmbune pe
bătrân, încercând să cadă la o înţelegere cu el, implorându-l
să nu facă plângere penală. Nu uită să precizeze că vor face
totul pentru ca el să se bucure de cele mai bune condiţii,
fiindcă ei nu sunt oarecine şi.... „Bine“, le-o retează bătrânul,
„atunci vreau să fiu mutat într-o rezervă separată. În cel mai
rău caz, într-una cu două paturi, da' celălalt pacient să fie
unul liniştit, care să nu zbiere sau să mă bată la cap cu
fixaţiile lui.“ Observând crisparea lor, strânge şurubul: „Şi
mai vreau să vă ocupaţi cu tot ce trebuie ca bestiile astea de
surori să se poarte omeneşte cu mine.“ Apoi face semn că
discuţia s-a încheiat. „Patronii“ (patroni de butic – asta
apreciază bătrânul c-ar fi cei doi) încearcă să negocieze cu el
(aha, ştiam eu că-s patroni!), indignaţi de asemenea
pretenţii. Bătrânul e categoric: „Vreţi ca domnu' Goe să facă
puşcărie?“ „Ce domn Goe, boşorogule?!“, replică exasperat
supraponderalul patron. „Tinere, ţi-aş pune eu o întrebare
despre deosebirea dintre un moş şi o moaşă, da' nu cred
că...“ „Lasă-l, Jimmy, nu vezi că-i sonat?“, intervine
patroana. „Ba sunt în toate minţile, distinsă doamnă“,
precizează calm bătrânul, accentuând cu ironie pe cuvântul
« distinsă ». După care schimbă tonul: „Şi nu-care-cumva să
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încercaţi vreun aranjament la Poliţie că atunci chiar că fac
plângere penală şi « ăla micu' » înfundă puşcăria! Clar?“ Şi
clar a rămas. Din acel moment, a fost tratat ireproşabil de
personalul medical.
Începea să se întremeze. Durerile se atenuau. Numai că
picioarele nu voiau să-l asculte. Mai întâi a crezut că-i
paralizat. Îngrozit, şi-a zis că mai bine-ar fi să moară decât
să... Dar nu era el omul care să se dea bătut. Curând, a
izbutit să-şi mişte degetele piciorului drept. „Semn bun. Am
pornit-o cu dreptul.“ A început antrenamentele. Născocea
tot felul de exerciţii, pe care le repeta mai întâi, în gând,
mişcare cu mişcare, după care încerca să le pună în practică.
Rezultatele erau modeste, totuşi progresive.
Cu toate că-şi impusese o atitudine pozitivă, împotriva
singurătăţii nu avea leac. Încă de la începutul înţelegerii lor,
le ceruse patronilor să expedieze telegramele de rigoare în
Canada. Însă reacţia copiilor întârzia. Nu-şi pierduse
încrederea în ei. Era conştient de distanţa uriaşă, ca şi de
toate complicaţiile pe care trebuiau să le depăşească. Îşi
cunoştea copiii. Dacă nu amândoi, măcar Ruxandra va veni,
îndată ce...
Şi nu mai avea răbdare. Îl măcina urâtul. Se săturase de
citit. Se ruga, în gând, cu aprinsă nădejde.

Cu toate insistenţele patronilor, terorizaţi de cerbicia
cu care bătrânul îşi impunea punctul de vedere, acesta a fost
mutat din rezerva de care alţi pacienţi, într-o stare mult mai
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gravă decât a sa, aveau atâta nevoie. Mutat într-un salon cu
patru paturi, îi devenise insuportabilă pălăvrăgeala
celorlalţi.
Nu mai puţin supărătoare erau vizitele pe care aceştia
le primeau. Veneau să-i vadă rudele, amicii, vecinii,
cunoştinţele, colegii de serviciu, mereu alţii şi alţii, o
cohortă de invadatori guralivi, pleznind de sănătate şi
dezgustător de stupizi. Ăştia erau românii de care-i fusese
atât de dor în Canada?! Pentru asemenea mitocani a refuzat
să rămână împreună cu copiii săi? I-ar fi strâns de gât.
Trebuia să rabde. Mâine, da, mâine precis va primi şi el
vizita mult aşteptată. Sau măcar o telegramă.

A mai trecut o săptămână. Telegrama venise, în sfârşit.
De fapt, era un e-mail, cum i-a precizat patronul, pe care-l
primise pe adresa de la firmă. Ruxandra îi spunea că
încearcă să vină cât de curând, că e înnebunită de durere
aflând ce i s-a întâmplat, că îl iubeşte mult, mult, mult, că îl
roagă să nu dispere, ci să-şi pună speranţa în ajutorul
proniei divine, că se roagă neîncetat şi ea şi Ştefan pentru
sănătatea lui şi că vor să-i trimită 5 000 de dolari, dar nu ştiu
cum, în condiţiile în care...

Văzând că e vorba de dolari, patronii deveniseră şi mai
atenţi cu el, exasperându-l. Până când, nemaiputându-se
stăpâni, bătrânul i-a trimis la origini, cu tot cu bunele lor
intenţii, care, se ştie, pavează calea spre Infern.
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Era pe înserat. Ca un făcut, în ziua aceea fuseseră
externaţi colegii lui de salon şi paturile lor rămăseseră
neocupate. Primise cina. Şi medicamentele. Îi ceruse sorei
să stingă lumina la plecare. Senin, porni să se roage pentru
cei doi copii ai săi. Parcă o şi vedea pe Ruxandra, în
aeroport, aşteptând să se îmbarce în avionul de... Oare pe ce
rută se întorsese el din Vancouver? Tocmai depăna ghemul
amintirilor, când se deschise uşa şi în salon păşi o fată. Îl
privi în tăcere, în lumina ce pătrundea odată eu ea, prin uşa
rămasă deschisă. Nu-i desluşea trăsăturile. Ţinea în mână
un trandafir. Alb.
Se apropie de el, fără grabă.
Îi simţea privirea mângâietoare. Ca şi mâna pe care i-a
pus-o pe frunte.
Îşi zise că visează. Şi că ar vrea ca visul să nu se mai
termine, întrerupt de cine-ştie-ce incident.
Fata se aşeză pe patul de alături. Ochii lui se
obişnuiseră deja cu lumina şi începea să-i distingă
trăsăturile, suprafiresc de frumoase. Fata îl prinse de mână,
cu gingăşie. Ochii ei revărsau o nesfârşită iubire. Când
Fecioara începu a lăcrima, bătrânul încremeni.
Nu merit,... sunt un nemernic, reuşi el să îngaime.
Fecioara zâmbi. Aşeză trandafirul într-o vază azurie,
subţirică şi înaltă, apărută – de unde?! – pe noptiera de la
căpătâiul bătrânului.
Îl mai privi o dată, cu o blândeţe de nedescris. El se
linişti, împăcat cu sine.

În zori, când deschise ochii, nu-i veni să creadă: în faţa
lui, zâmbindu-i fâstâcită, era chiar Ruxandra. Se priviră,
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emoţionaţi. Fata se lăsă, hohotind, în braţele lui. Tatăl o
strângea la piept, mângâindu-i părul şi obrajii umezi.
Vorbeau amândoi deodată, apoi tăceau brusc, fiecare vrând
să-l lase pe celălalt să-şi spună oful.
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