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Argument 

 
I 

 
 

În viziunea autorilor, însuşirile analitice ale epicului sunt 
făcute pentru a fi supuse unor probe misterioase. Nimeni nu reuşeşte 
să afle totul despre acestea, pentru că (specific esoterismului) sunt 
atipice, neobişnuite, surse de enigme şi mai mari. Până la urmă, 
citeşti şi rămâi impresionat de tot ce este ambiguitate, hieroglifă; 
intuiţie supranaturală, infraconştiinţă. 

Ingeniosul căpitan Duţu, prezent în toate povestirile, este 
totdeauna plin de fantezie, imaginativ şi perspicace la limita 
extremă a cazurilor ce trebuie să le rezolve. Deşi cercetează 
numeroase piste ale cazurilor, deşi vorbeşte cu mulţi indivizi ce 
par să stăpânească situaţia, evenimentele alunecă în fantastic, în 
ireal. În ciuda cercetărilor minuţioase, pline de semnificaţii 
profunde, misterul este de nedezlegat din pricina caracterului 
„outré” al împrejurărilor aproape ireale. Căpitanul este uluit de 
aparenta lipsă de motive a crimelor. Raţiunea, în căutarea 
adevărului, nu îşi găseşte drumul tocmai din cauza abaterilor de la 
cursul firesc al evenimentelor. Făptaşii omorurilor par a nu fi 
fiinţe concrete, ci duhuri damnate, supranaturale. Din această 
perspectivă, povestirile pot intra în categoria thriller de acţiune şi 
de aventură, psihologic şi fantastic, marcat mereu printr-un final 
catarctic şi exploziv. 

Toată gama de povestiri excelează prin intriga ingenios 
construită, cu suspans şi neaşteptate schimbări, care dau fiori prin 
nota bizară, semn al existenţei unor lumi paralele intuite de căpitanul 
Duţu, care trăieşte, la rândul lui, gustul riscului în aflarea 
adevărului. 
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Povestirea „Anaforul” reactualizează mitul Renaşterii, al 
omului vitruvian, impresionând prin psihologia personajelor şi 
gestica interioară ce aminteşte de atmosfera din J.L. Borges. În mod 
indirect, condiţia scriitorului este sugerată metafizic; el este cel care 
poate deschide porţile abisale în căutarea unei identităţi ce nu se 
supune legii lumilor profane. 

Hierofaniile fac parte din tehnica detaliului, sunt reminiscenţe 
concrete ale sacrului, uneori incluse în enunţuri sensibile. În „Lumina” 
hierofania se relevă incipit în imaginea „zidurilor distruse”, prilej şi 
motiv de intrare în altă dimensiune. Când fragmentarismul textului 
intervine, textul se îmbogăţeşte cu notaţii ale spaţiilor, adevărate oaze 
sau deşert african, atât de ireale, încât completează cifrat intriga 
detectivistă, după modele literare, gen Umberto Eco.  

Personajul feminin are o configuraţie aparte în cadrul 
evenimentelor narate. Impresionează imaginea femeii care 
îngenunchează Timpul (Divina), rătăcind prin falii temporale, 
transgresând existenţa cuplului EL-EA, ca în proza lui Oscar Wilde. 

Timpul regresiv ia forma jurnalului de front (Dezertarea) 
într-un epic dramatic despre eros şi antieros, ură şi război, alteori 
fixează destinul ca o premoniţie (Condamnatul), menţionând starea 
între somn şi veghe. 

O ipostază fantastică descinde din lumea fabuloasă a Indiei 
(Dispariţia lui Andru) sub forma unui mister despre o dispariţie 
complet inexplicabilă. Închis ca într-o carapace în spaţiul profesional 
al căutărilor înverşunate, căpitanul Duţu pare el însuşi victimă a 
unor înscenate morţi (Teama, Evadatul, Timpul), rănit de o lumină 
misterioasă. 

Condiţia sa este similară condiţiei creatorului: „Am fost şi 
am rămas un biet slujbaş al vieţii mele. Una în care am simţit 
răcoarea aspră a gândului de a fi. 

O viaţă grea, ca o noapte neguroasă, plină de zgomote şi de 
întuneric, de tăceri şi de lumini. De lipsă şi prea plin de iluminare şi 
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de întuneric. De aceea ce sunt şi de tot ceea ce nu am putut fi”. 
Între coordonatele iluminare şi întuneric se desfăşoară 

compoziţia, unitatea şi mesajul povestirilor. În căutarea certitudinii, 
autorul pare să consemneze: „Odată se va face ziuă, încearcă să 
trăieşti!”  
 

Călăraşi 13 oct. 2016 
 
 
 

II 
 
 

Poemele cuprinse în volum impresionează printr-un lirism 
reflexiv, de natură clasică. Anotimpurile se prelungesc în ecouri 
(Impresii de vară), cuvântul se transformă în plâns (Mai departe 
de târziu), fericirea rătăceşte în cupele unor poeme ale amurgului 
(Moartea între două vieţi), din munţi curge „respiraţia zăpezilor” 
(Chemarea zăpezilor). 

Unele poeme (Amintiri din inimă; Mângâind suferinţa; 
Numele ierbii) sunt moderniste prin conţinut şi formă. 

În „Impresii de vară” toamna se prelungeşte existenţial în 
„refrene mute”, în „arborii alungiţi”.  

Ingabamentul delimitează secvenţele poetice ce conţin teme 
şi motive literare moderne. 

Discursurile poetice surprind prin metafore-simbol 
sensibilitatea umană în variate ipostaze ale existenţei, acolo unde 
conotaţiile sugerează cunoaştere, uimire trăire-limită, dar, mai 
ales, aspiraţie spre puritatea cuvântului. 

Mitologia se prelungeşte şi în „Temniţa de gânduri”, poem cu 
o natură spiritualizată, cu un timp regresiv în care apare imaginea lui 
Zamolxe.  
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În mod imaginativ, povestirile şi poemele din acest volum 
ne îndeamnă să facem schimb de infinite melancolii. Regăsim în 
paralelismul lor teme comune ce apelează la aceeaşi (ne) vinovată 
iluzie. Alternanţa epic-liric, în acest caz fericit, îmbină ideile 
volumului, nu le separă. 

Dacă epicul construieşte o lume dilematică unde 
personajele acţionează conform lumii semi-reale în care trăiesc, 
liricul influenţează lumea emoţiilor. Între cele două lumi, 
povestitorul rămâne prizonierul propriilor premise, este mai 
puternic decât poetul, înţelegând parcă, de la Joyce şi Eliot, că 
arta este fuga de emoţia personală, că nivelurile narative sunt 
metafizică poliţistă. Dacă cititorul inocent poate glorifica triumful 
ordinii morale, cititorul iniţiat se bucură de interogaţiile 
metafizice din care derivă investigaţii, ipoteze realist-magice şi 
labirintul manierist construit pe un model trial-and-error-process 
(proces de încercare şi de eroare). Cititorul învaţă ceva despre o 
nouă lume, despre un limbaj poetic al naraţiunii, despre 
delectarea lecturii prin intermediul intrigii. 

Acceptabilitatea finalului deschis al fiecărei povestiri-poem 
nu va profila niciodată o reîntoarcere conciliantă la clarificarea 
conflictului. Jocul metalingvistic sugerează un enunţ cifrat ce va 
popula visele cititorilor prin subiectele propuse. 
 

Bucureşti, 16. oct. 2016 
 

Ion Anghel Mănăstire 
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Vitruvianul 
 

 

 

Vântul rece prinse puteri dintr-o dată, umflând perdeaua 
spre mijlocul cabinetului în care se lăsase, deja, frigul, fară ca 
Doc să dea până atunci vreun semn că l-ar fi simtit. 

Trezit ca dintr-un vis, se ridică dinapoia biroului masiv, 
impunător, şi privi contrariat spre colţul camerei, părând că abia 
acum îl vede pe bolnavul ce aştepta tăcut, de minute bune, aşezat 
cuminte pe marginea scaunului din tablă albă. 

Medicul se întoarse fără grabă şi închise fereastra; 
- Ce frig, fiule, ce frig! O fi frumos în munţi, nu zic ba, dar 

toamna se lasă câte-un ger... Ia uite ce vânt bate şi cum vuiesc 
brazii ăştia când îşi apleacă vârfurile în toate părţile... 

„De ce mi-a zis «fiule»?”, tresări spasmodic, aproape să 
cadă din scaun, pacientul, care se făcu alb ca varul. Uitase şi că ar 
fi vrut să îi răspundă doctorului şi ce ar fi avut în gând să îi zică. 
Doar câteva imagini i se mai perindară haotic prin creier. Imagini 
în care el, fost campion mondial la decatlon, schia cu o uşurinţă 
înnăscută, tăind pârtii pe acolo pe unde ceilalţi drumeţi sau 
concurenţii de odinioară nu se încumetau decât în somn, când se 
visau eroi. 

Îmbrăcat într-un halat alb, impecabil, privindu-1 intens sau 
„studiindu-1”, cum, pierit, gândi bolnavul, doctorul continuă: 

Aşadar, care spuneai că este legătura dumitale cu Vitruvius? 
Incoerent, bâlbâindu-se, cu ochii ieşiţi din orbite de frică, 
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omul îngăimă: „N-n-n- niciuna”. 
- Răspuns greşit, fiule, răspuns greşit, îl fixă medicul cu o 

privire sticloasă, cenuşie, semănând cu un inchizitor sau cu un soi 
rău de judecător, dând cu blândeţe sentinţa de condamnare la 
moarte. 

Bolnavul, cu chipul congestionat, urâţit dintr-odată, încercă 
să înghită un iluzoriu strop de salivă din gura uscată ca iasca. 
Inima îi bătea să-i spargă pieptul. 

- Iertaţi-mă, vă rog să mă iertaţi, domnu’ doctor... îngăimă, 
pentru ca, imediat, amintindu-şi că medicul nu agreează acest 
apelativ, să revină şi mai încurcat, şi mai bâlbâit... 

- Sunt nevinovat, Mare Doc, sunt nevinovat! Vitruvius a 
început. El a venit la mine. Repeta într-una că eu sunt Prototipul. Şi 
îmi arăta, de fiecare dată, ce a scris el. Am citit asta de atâtea ori, 
încât o pot spune oricând şi oricui: „Nici un templu nu poate fi 
ridicat fară simetria şi proporţia corpului unui bărbat bine făcut”. Şi 
o ţinea pe-a lui, de câte ori ne întâlneam: că eu sunt Prototipul. Că 
am trupul bărbatului ideal. Că intru perfect într-un cerc şi într-un 
pătrat. M-a măsurat de nu ştiu câte ori, în poziţiile alea cu mâinile 
ridicate. Şi m-a desenat de şi mai multe ori. Pentru ca, imediat cum 
termina o schiţă, să îi dea foc şi să înceapă alta. Iar eu îi pozam 
mereu şi mereu. Mă învăţasem şi chiar nu mă mai dureau braţele, 
dimpotrivă. Mă ajutau să plutesc, să zbor. 

Ascunse în adâncimile necunoscute ale creierului şi în 
nebănuitele circumvoluţiuni ale materiei cenuşii, secretele 
cumplite ale minţii oricărui om normal scăpaseră de sub vălul de 
mister şi de control. 

Deveniseră accesibile, pur aleatoriu, unui grup restrâns de 
iniţiaţi. Printre aceştia se afla şi Doctorul Psy, cum, cu sfială, îl 
numeau ceilalţi angajaţi sau Marele Doc, după cum, cu deosebită 
veneraţie şi plecăciuni, i se adresau pacienţii Clinicii de psihiatrie. 

Despre toate acestea ştia şi „Vitruvianul”. Aflase, într-una 
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dintre crizele lui de furie şi de revoltă, atunci când nu îşi mai 
aparţinea şi primea disparat, fragmentat, (în) cifrat cheile unui 
cod care, până nu demult, i se păruse de neînţeles. 

Stăpânită de cercetători fără scrupule şi eliberată de 
sentimentalisme, ştiinţa născuse, în catacombele scoarţei 
cerebrale a unora, monştri asemănători Marelui Doc. Teama 
convulsivă a Vitruvianului în faţa acestuia era generată şi de 
temerea că Doc - aşa cum, alungându-şi spaimele, i se adresa în 
cotloanele cele mai ascunse ale minţii sale tulburi până nu de 
mult - îi bănuia accederea la Taină. 

Gândul acesta înfricoşător, reverberat o dată, încă o dată şi 
încă o dată, iar, şi iar, şi iar, în fiecare neuron şi în fiecare clipă 
petrecută în Clinică, era întrerupt, în ultima vreme, doar de fiorul 
care îl străbătuse atunci când Doc îl anunţase, firesc, egal, 
nemodulând nici un cuvânt, că este normal. 

 
* * * 

 
- Ce să ştii tu amărâtule, vorbi mai mult pentru sine 

medicul, pentru ca, peste câteva clipe, privindu-1 detaşat, să se 
adreseze pacientului ghemuit, aproape inert, lângă scaunul pe 
care stătuse. 

- Ai simţit vreodată gheara aia care te apucă de beregată şi 
te ţine aşa fără să îţi dai seama că asta înseamnă începutul 
pierzaniei? Şi al sfârşitului tău, de fiinţă neînsemnată pe acest 
pământ... 

- Iertare, Doc, iertare, îngăimă, cu dinţii clănţănindu-i de 
groază, bolnavul. 

- Ridică-te!, îi spuse medicul scrâşnit, privindu-1 ca pe o 
insectă sub microscop. Nu mie trebuie să mi te prosternezi, ci 
Iluminaţilor care m-au făcut părtaş la Taină. Aşa am aflat cum să 
vă vindec. 
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- Voi, bolnavi cu minte zdruncinată, aţi rătăci forever în 
întunericul nebuniei dacă nu aş fi eu. Ce ştii tu amărâtule..., vorbi 
mai mult pentru sine medicul, pentru ca, peste câteva clipe, 
privindu-1 detaşat, să se adreseze pacientului care nu reuşea să se 
ţină pe picioare decât cu mari şi vizibile eforturi: 

- Chiar dacă sunt sigur că mă minţi în privinţa Tainei, la 
care am aflat că ai fost acceptat, acum ştiu că poţi zbura. Te-a 
învăţat Vitruvius. Înseamnă că eşti vindecat. Poţi pleca spre casă. 

Pacientul căzu în genunchi. De astă-dată fară să vrea. O 
stare ciudată, de bucurie şi slăbiciune, îl aduse în pragul leşinului. 
Încercă să se ridice, dar nu reuşi. Gheara aia, de care pomenise 
Doc, nu îi dădea voie să absoarbă atâta aer cât ar fi avut nevoie. 
Şi, pe deasupra, mai erau şi bobiţele alea nesuferite de sudoare 
care îi îmbrobonaseră faţa, schimonosită de o grimasă semănând 
a zâmbet, mirare, durere, încântare, neîncredere. Toate acestea 
topite în creuzetul privirilor rătăcite. 

- Mulţumesc Iluminate, sărut mâinile salvatorul meu! spuse, 
sacadat, bolnavul, sărind în picioare, dominat de o putere 
nebănuită. 

„Cum să realizezi Scriitorule, m-a întâmpinat căpitanul 
Duţu cu apelativul pe care îl foloseşte când ceva nu-i iese, cum să 
îţi treacă vreo clipă prin minte că, în timp ce doctorul credea că îl 
are sub control pe prăpăditul ăla, trei colegi de-ai lui, 
binecunoscuţi psihiatri, îi monitorizau, cu deosebită precauţie, 
toate mişcările?! 

Iar dintre ei, cea mai interesată să îi cunoască rezultatele şi 
cea mai vehementă contestatoare, a tot ceea ce el afirma că face 
în numele ştiinţei, era tocmai iubita lui. 

«Doamna cu hălăţelul», cum era cunoscută aceasta printre 
pacienţi, avea, în cele mai multe dintre cazuri, o reacţie rapidă şi, 
aproape de fiecare dată, la fel de dură şi imparţială, indiferent 
cine încălca normele. Se baza pe medicamentele prescrise zi de 
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zi, săptămână de săptămână, lună de lună, an de an şi, în câteva 
cazuri, chiar deceniu după deceniu pentru ameliorarea unei boli, 
cea de nervi, cum simplist defineau cu toţii accesele necontrolate 
de violenţă ale pacienţilor Clinicii, care îi duceau în pragul 
crimei. Asta era viaţa unor oameni ce încercau să evadeze şi să 
scape de obsesia claustrării, a controlului permanent şi a 
nimicniciei omeneşti”. 

 
* * * 

 
Căută nesigur clanţa uşii, privindu-1 recunoscător pe doctor, 

ameţit de bucuria uluitoarei veşti. 
Ieşi precipitat, bolborosind cuvinte de mulţumire, 

gesticulând şi sărind când pe un picior, când pe celălalt, ca într-un 
imaginar dans barbar. 

Coridoarele pustii, ticsite de camere de supraveghere ce îi 
focalizau expresiile şi gesturile, erau inundate într-o lumină 
albastră, rece. 

Mişcându-se haotic, pacientul îşi clama fericirea prin 
expresii neînţelese, răguşite, reverberate de pereţii albi în care se 
căscau, din loc în loc, canatele întunecate ale uşilor masive, 
asigurate cu zăbrele, de la saloanele celor mai stranii şi violenţi 
bolnavi psihici ai Clinicii. 

În faţa unei asemenea uşi, pacientul s-a oprit din ţopăiala 
ridicolă. După ce a ridicat palmele deasupra capului, iar camera 
de supraveghere i le-a scanat, un dispozitiv sofisticat a retras 
drugii de oţel şi a deschis uşa pentru a-i permite accesul. 

- Sunt vindecat! Sunt normal, prieteni! Pot să zbor acasă, 
oameni buni! Aşa mi-a zis Doc, intră el, strigând şi gâfâind, în 
cameră. 

Primul care îi ieşi în cale a fost Dan Vucea, internat în 
Clinică cu câţiva ani înaintea lui. 
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Făcându-i semn discret cu arătătorul, ca şi când acesta i-ar fi 
tremurat necontrolat, şi privind temător spre ochiul camerei de 
supraveghere din colţul salonului, Vucea se retrase, cu grijă, în 
unghiul mort de sub ea. 

Era singurul loc unde, descoperiseră întâmplător, nu erau 
văzuţi de supraveghetorii care, în faţa monitoarelor, îi urmăreau 
zi şi noapte. 

- Băi Vitruvianule, nu-ţi ajungea nebunia, acum mai tragi 
după tine şi şoşonul ăla de prostul-proştilor, îi zise tare, 
zeflemitor, Vucea, pentru ca, în continuare, să îi şoptească 
şuierat: 

- Eşti normal pe dracu! Tot mai crezi în nebuniile lui Doc? 
Şi de când ştii tu că avem prieteni şi oameni buni în ospiciul ăsta? 

- Bă, bă, băi Nicolae, revino cu picioarele pe pământ!, 
continuă acesta repezit şi bâlbâit, cum facea ori de câte ori îl 
supăra ceva sau cineva, motiv pentru care îl şi porecliseră 
„Bâlbâitul”. 

- Eşti nebun ca toţi nebunii! încheie acesta şi ieşi din 
ungherul protector, spre a fi reperat de supraveghetori care, altfel, 
ar fi năvălit în cameră să vadă dacă nu pune la cale vreo altă 
evadare, încă una din alea care nu izbutesc niciodată. 

- Cu proştii nu discut, se îmbufnă pe loc Nicolae sau 
Vitruvianul, cum mai era cunoscut de câţiva dintre obişnuiţii 
Clinicii, medici sau pacienţi. 

- De câte ori să îţi „desenez” că nebunii sunt afară nu aici? 
Şi sunt mult mai mulţi ca noi. De aia ne şi ţine Doc ascunşi în 
munţi. Pentru că sunt mulţi şi răi, iar noi suntem buni şi ... proşti 
ca tine, i-o întoarse Bâlbâitului, singurul de aici, în afara 
medicului, Marele Doc, în care avea încredere. Să nu-1 mai 
vorbeşti de rău pe binefăcătorul meu, pentru că te spun şi te bagă 
la izolator, încheie ameninţător Nicolae, băgându-i în sperieţi pe 
toţi cei din salon. 
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Izolatorul, încăperea aceea jilavă şi întunecoasă, era, după 
groaza cu care ieşeau toţi de acolo, locul unor întâmplări 
terifiante. 
 

* * * 
 

„Ei bine Scriitorule, Marele Doc, aşa cum îi spuneau toţi, se 
specializase în jocul cu minţile şi sufletele oamenilor. Niciodată 
nu le spunea ceva real. De fapt, cred că şi el era într-o altă lume, a 
lui şi numai a lui. Una a tainelor. De acolo, ieşea arareori; cât să îi 
înnebunească şi mai mult pe bolnavi. Unora ascunzându-le 
diagnosticul, altora spunându-le ce voiau să audă, nu ceea ce 
arătau analizele, iar câtorva ameţindu-le şi zăpăcindu-le şi mai 
mult puţinele clipe de luciditate pe care le aveau. 

Aşa a fost şi situaţia lui Nicolae D. sau Vitruvianul, cum îl 
făcuse să creadă că se numeşte şi îi încurajase şi pe ceilalţi să îi 
zică pacientului acela «special». 

Un caz atipic, aşa cum, de altfel, a fost întreaga lui viaţă. 
Elev eminent, de o inteligenţă sclipitoare, absolvise primul 

liceul şi intrase cu notă maximă la Filosofie. 
Ţi l-ai fi imaginat, atunci, ca pe un tânăr retras, cufundat în 

gânduri şi purtând ochelari, eventual. Nici vorbă! Constituţia 
atletică o moştenise de la tatăl lui, un binecunoscut jurist, mort, în 
condiţii suspecte, prin anii ’50, când pusese problema respectării 
normelor Dreptului Internaţional în relaţiile dintre toate statele, 
făcând trimitere făţişă la armata sovietică ocupantă de la noi. 

Inteligenţa, graţia şi bucuria de a trăi frenetic fiecare clipă le 
primise de la mamă. O distinsă profesoară, care, prin calităţile 
deosebite, contrasta flagrant cu modelul bărbătos, lipsit de 
sensibilitate al femeii comuniste. Drept urmare, fusese 
marginalizată la un liceu de cartier, de unde reuşea, aproape 
miraculos, să scoată elevi olimpici. 
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Lumea ei se năruise prin anii '70, atunci când, căutându-se 
pretexte pentru a zăvorî gândirea, mai mulţi profesori, filosofi, 
sociologi au fost acuzaţi că aderaseră la o mişcare interzisă, a 
metempsihozei transcendentale şi se luase măsura închiderii 
facultăţilor de profil. Creierele se formau şi se spălau la o singură 
şcoală, botezată după numele unui comunist, supravegheată şi 
aia, îndeaproape, de securitate. 

Toţi indezirabilii au fost îndepărtaţi din învăţământ. Unii şi 
condamnaţi. Printre aceştia, şi ea. Găsise cu greu de lucru, după 
multe drumuri, rugăminţi şi umilinţe, într-o bibliotecă de ţară, 
unde câştiga atât cât să nu moară de foame. Ea şi mândria ei, 
sufletul ei, lumina ei, Nicolae. Femeia aceea sfioasă, delicată, se 
stinsese încet, ca o lumânare sfântă. 

O coborâse în pământul negru, clisos, înconjurat de mulţi 
săteni, pe o vreme rece, mohorâtă ploioasă. Câinoasă, într-un 
cuvânt. Nu l-a putut desprinde nimeni de acolo. L-au găsit după 
două zile, leşinat. 

După ce l-au adus în simţiri, la dispensarul comunal, nu l-a 
mai văzut nimeni. Unii spuneau că ar fi ajuns mare, alţii că ar fi 
murit, şi numai câţiva şopteau, cu fereală, că e fugit din ţară. 

De unde să fi aflat ei că Nicolae era în Clinica unui nebun. 
Cum şi când a ajuns acolo, să nu mă întrebi, că nu ştiu. Şi, mai ales, 
nu am reuşit să aflu de ce a fost internat. Toate, dar absolut toate 
documentele au dispărut. «Revendicate» de un serviciu secret. Nici 
un angajat nu scoate o vorbă, nici unul nu ştie şi nu-şi aminteşte 
nimic. Şi mi-o spun cu frică de moarte. Ancheta mea legată de crimă 
se bazează numai pe spusele pacienţilor. Iţi dai seama ce declaraţii şi 
probe «beton» am, nu???”, a încheiat criminalistul „expozeul”, unul 
mai confuz ca niciodată, înmânându-mi dosarul. 
 

* * * 
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Supraveghetorul şi „Doamna cu hălăţelul” intraseră în 
salon, ca de obicei, pregătiţi să îi administreze calmantele. 

Numai cele extrem de puternice îşi mai puteau face efectul 
când ajungea într-o asemenea stare. 

Sunt normal şi mâine zbor spre casă, se adresă doctoriţei, 
aducând apoi argumentul suprem: 

- Aşa a zis Marele Doc şi aşa am să fac! 
- Bine, bine, dragul meu, nu te duc la izolator, cum mi-a 

spus Doctorul, dar până atunci trebuie să mai iei câteva pastile, îi 
răspunse medicul, îndreptându-se spre el, calmă. 

Nicolae tremura furios şi pălise, aşa, din senin. 
 

* * * 
 

Numai pronunţarea acestui cuvânt, „izolator”, îi făcea pe 
pacienţi să dârdâie ca apucaţi de friguri, mi-a declarat primul 
supraveghetor. 

Aşa s-a întâmplat şi atunci. Pe chipul Vitruvianului se 
aşternuse o căutătură urâtă, ciudată, nesănătoasă. Bâlbâitul, 
singurul său prieten, şi-a dat seama că venise momentul dinaintea 
crizei şi, tăcut, fără a-1 scăpa, însă, din priviri, se retrăsese, ca de 
obicei. 

Când medicii nu ajungeau la timp, el era cel care ştia cum să 
îl ajute şi singurul care putea să îl stăpânească. Dacă aceştia 
intrau şi îşi începeau procedurile, trebuia să stea, însă, deoparte. 

Cu atât mai mult în noaptea aia când, din experienţa anilor 
de internare, bănuia, mai bine zis ştia că, vorbind despre Doc, 
atenţia angajaţilor Clinicii, prelungită în camerele de 
supraveghere, fusese îndreptată, toată, către ei. 

„Cred, a continuat căpitanul Duţu, că numai Vucea s-a 
aşteptat să înceapă nebunia. Că numai aşa îmi pot explica de ce şi 
cum a reuşit Nicolae să scape, să treacă de primul supraveghetor, 
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de al doilea supraveghetor, apoi să ajungă în cabinetul Marelui 
Doc. 

De aici încolo, ştim ce s-a întâmplat. Avem înregistrările. 
Urlând neomenesc, i-a spus doctoriţei că minte. Marele Doc, 
Iluminatul, protectorul său, nu putea să îl trimită la izolator. 
«Minţi, minţi, minţi!» plângea, apăsându-şi palmele peste 
urechi. 

Apoi, cu o străfulgerare de privire hipnotică, l-a fixat pe 
singurul în care, probabil, mai credea: «Hai, hai în călătoria vieţii, 
Bâlbâitule! Hai să zburăm spre casă! Haaaai!», îi striga, 
zgâlţâindu-1 şi trăgându-1, după cum se vede clar în imagini. 

«Vin şi eu după tine!», încerca să scape de el Vucea, 
ţinându-se speriat de pat. 

Totul, apoi, nu a durat mai mult de un minut. A ţâşnit 
printre supraveghetori, şi pe lângă doctoriţă, înlemnită cu seringa 
în mână, surprinşi de reacţia lui, mai violentă decât toate crizele 
de până atunci, şi a alergat bezmetic pe holuri până la cabinetul 
Marelui Doc. 

- Iluminatule, mi-au zis că vrei să mă duci la izolator, dar eu 
ştiu că sunt nişte mincinoşi ordinari. Ca toţi cei care au făcut-o pe 
mama mea să sufere. Acum trebuie să plec spre casă, la ea, îi 
vorbea coerent, liniştit, doctorului împietrit în scaunul său înalt, 
impunător, directorial, incapabil să facă vreo mişcare când acesta 
a deschis, cu mişcări lente, calculate, fereastra biroului şi a privit 
spre vârfurile întunecate ale brazilor, mai mult ghicite pe cerul 
întunecat. 

- Hai cu mine, protectorul meu, nu te pot lăsa printre 
nebunii ăştia, a continuat calm, îndreptându-se spre umbra a ceea 
ce se numise Marele Doc. «Tu eşti singurul care ştii că pot să 
zbor», s-a adresat medicului, paralizat în fotoliu, înainte de a-1 
ridica în braţe şi a se arunca pe fereastra situată la etajul şase, şi 
ultimul, al Clinicii.” 
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„Asta a fost tot, Scriitorule. Ancheta, însă, continuă la 
Clinică. Ne călcăm pe picioare cu toate serviciile secrete. Care, 
fie vorba între noi, sunt cam depăşite de ... crimă. Au căşunat pe 
amărâtul ăla de Vucea, care zice că vorbeşte cu Nicolae şi nu 
spune decât: «Vin şi eu după tine! ». A, mda, era să uit, a încheiat 
căpitanul Duţu, să priveşti fotografia de la locul faptei!” 

Văzându-i, „imortalizaţi” pentru veşnicie, căzuţi unul peste 
altul, doctorul cu faţa în jos, iar pacientul îmbrăcat în halatul alb 
deasupra, cu braţele şi picioarele întinse, nu m-am putut abţine să 
nu exclam: 

- Bine, dar, Dumnezeule, parcă ar fi Omul vitruvian! 
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Temniţa cu gânduri 
 

 

 

S-au dezbrăcat statuile de ceară 

şi în clepsidre fierbe lacrima de ieri, 

de-ar trece vara m-aş topi în seară, 

ca un atlant ironic al ultimelor veri. 

 

Dintr-un gheţar armonic sfidează o baladă 

cu cavalerii crucii în trandafiri cu spini, 

iar la hotarul iernii lăsat ca pe o pradă, 

Zamolxis mă aşteaptă, cu un buchet de crini. 

 

Sunt bulgăre de tăcere, post scriptum la un far 

Fumez aceiaşi muguri, cu gustul de cărbune 

Din taină, ziua vine, cu mersul de pândar 

Şi-aud acelaşi scâncet pe buzele străbune… 
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Sunt moştenit de frunze, îngălbenit de toamnă, 

mi-aş da tribut veşmântul din scorbura de cer, 

dar m-a spălat nisipul şi m-a chemat o Doamnă 

să stau cu ea la cină ca vara să n-o pier. 

 

Eu te citesc străine, pe zidul de cetate 

erau în rouă greieri, cu ochii înecaţi 

şi şerpării în albii 

Lumina pe la spate 

ca un cuţit în noapte, de sânge. Însetaţi… 

 

Şi eu, şi tu, am fost şi suntem 

Şi vom mai fi ATLANŢI.  
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Anaforul, poarta abisală 
 

 

 

Numai de frumuseţea mirificei Delte a Dunării nu îmi ardea, 
când ştiam că din colonia pescărească spre care ne îndreptam 
dispăruseră, în ultimele două luni, cinci oameni. Patru localnici şi un 
binecunoscut cercetător. Transbordaţi, din loc în loc, în vreo şase 
lotci, la ramele cărora au vâslit lipoveni, cu braţe împletite din funii 
de muşchi şi feţe arse de soare, am ajuns la locul faptelor noaptea, 
târziu. Câteva căsuţe scunde, acoperite cu trestie. Însoţiţi de şeful de 
post al celei mal apropiate comune, am orbecăit până la una din ele 
pe nişte poteci întortocheate, străjuite de stuf. În jurul unei mese, ce 
duhnea de te trăsnea a peşte, la lumina bolnăvicioasă a lămpii cu 
petrol, am stabilit ce avea de făcut fiecare în desfăşurarea anchetei. 
Apoi, am încercat în zadar să ne odihnim. Din cauza ţânţarilor, n-a 
fost chip. Am închis ochii abia spre dimineaţă. 

Eu trebuia să discut cu pescarii. Primul pe care l-am 
întâlnit a fost moş Timoşca, un fel de şef al coloniei. Nu şi-a 
ascuns îngrijorarea: „Aşa ceva nu s-a întâmplat din tinereţea 
mea. Fără urmă au dispărut şi-atunci. Tot cinci oameni şi tot 
lângă insulă. Printre ei a fost şi tata. Nici nu împlinise 
patruzeci de ani. Cu toate astea, albise complet într-o zi când 
pescuise prin zona aia. Niciodată nu ne-a zis ce i s-a întâmplat. 
Locul ăla e blestemat”, a încheiat bătrânul, sumbru. 

Când i-am zis că aş vrea să văd şi eu insula, m-a privit cu 
ochii dilataţi de uimire şi de teamă. 

Da, se temea până şi el. A cedat cu greu insistenţelor 
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noastre şi numai după ce i-am promis că nu îl vom lua cu noi 
pe insulă. 

Făcându-şi câteva cruci mari, înainte să pună mâinile pe 
vâsle, moş Timoşca bolborosi, în barbă, o rugăciune, în limba 
strămoşilor lui, care începea şi se termina invariabil cu acelaşi 
cuvânt, „Boje”. 

Canalul pe care alunecam era plin de ierburi încâlcite. 
Pluteau în derivă, neputându-se fixa nici în apropierea malului. 

Înaintam tăcuţi, fiecare cu gândurile lui. După un ocol 
larg, bătrânul pescar a acostat la malul nisipos al unei insule 
ceva mai mari ca un teren de fotbal. Depărtându-ne, cât să ne 
vedem unul cu altul, am „periat” bucata aia de smârcuri, stuf şi 
sălcii în lung şi-n lat. N-am descoperit nici cel mai neînsemnat 
indiciu care să ne folosească. 

Numai judiciaristul, aflat pe un dâmb, ne-a chemat să ne 
arate ceva. În mijlocul apei verzi, opace, un anafor limpede, se 
deschidea ca un uriaş ochi albastru ce parcă ne urmărea. 
Altceva, nimic. La întoarcere, moş Timoşca părea mai liniştit. 
Nu, însă, şi noi. După ce i-am ascultat şi pe ceilalţi pescari, am 
aflat totuşi ceva despre doi dintre dispăruţi. 

Cercetătorul V.B., un obişnuit al coloniei, venea în zonă 
de mulţi ani. „Pleca dimineaţa cu barca şi se întorcea seara, 
împreună cu Serghei, frate-meu, ne-a relatat Eugen. Domnul 
Viorel făcea măsurători, lua apă în sticluţe din diferite lacuri şi 
dădea drumul în canale la nişte aparate pe care le urmărea 
atent, pentru a-şi nota doar câteva rânduri într-un carnet. 
Câteodată desena. În ultima vreme, îl trăgea aţa numai la 
insulă. Venea seara şi ne cinstea pe toţi cu o votcă bună, d-aia 
boierească. Zicea că este pe cale să găsească sau să descopere 
ceva special, cum nu s-a mai auzit. Bucuros, a plecat şi ultima 
dată. Era tot cu fratele meu. Dumnezeu să-i ierte! Nu ştiu dacă 
şi-o fi lăsat carnetul aici, în casa lui Serghei, unde stătea”. 
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Spre norocul nostru, Eugen a avut dreptate. În camera 
cercetătorului am găsit o mulţime de probe de apă şi aparatură 
cu utilităţi folosite numai de către specialiştii unui serviciu 
secret cunoscut, specialişti care au venit şi au ridicat tot, şi 
agenda plină de cifre, şi însemnările, şi schiţele. 

La câteva zile, am fost chemaţi şi noi la sediu. Înainte de 
despărţire, nea Timoşca mi-a cerut adresa, i-am dat-o, rugându-l 
să mă ţină la curent, cu orice amănunt ori noutate legată de acea 
dispariţie. Mi-am dat seama că a fost în zadar, când şefii ne-au 
anunţat că nu ne mai ocupăm de cazul „Anaforul ucigaş”, care a 
fost preluat de serviciul special amintit mai înainte. 

Timpul trece repede pentru cei din „breasla” noastră. Luat 
de valul problemelor, şi de numeroasele cazuri la care am fost 
solicitaţi, aproape că uitasem de dispăruţi, Deltă, ţânţari şi 
anafoare. Asta până când poştaşul mi-a înmânat o recipisă 
pentru a ridica un colet. Nu mică mi-a fost mirarea când am 
văzut că era de la moş Timoşca. Înfăşurat în mai multe ziare şi 
pus într-o pungă, am găsit un caiet. Era jurnalul cercetătorului 
V.B. Am ajuns în grabă acasă şi m-am apucat de citit. Dacă 
prima parte a agendei cuprindea însemnări lapidare, spre sfârşit 
acestea aveau concizia specifică oamenilor cultivaţi şi educaţi 
în spiritul ordinii. Din ele reieşea atracţia pe care o avusese şi 
asupra lui V.B. anaforul văzut şi de noi şi care stârnise frica 
pescarilor din zonă. Aceştia îl ocoleau la distanţe de kilometri, 
după cum scria cercetătorul. Numai el cu Serghei s-au apropiat 
în câteva rânduri. Cu cât înaintam în lectură, cu atât înţelegeam 
mai bine starea omului de ştiinţă aflat „în pragul unei 
descoperiri de senzaţie”. Ce m-a frapat a fost faptul că, deşi 
intuise pericolul, cercetătorul îl admitea cu detaşare. „De 
fiecare dată când ajung în preajma anaforului, mă încearcă o 
senzaţie stranie. Torentul albastru, din mijlocul apelor verzi, 
aproape gelatinoase, mă atrage irezistibil”, nota el într-una din 



  

 24 

ultimele file scrise. 
„Toate datele, probele şi măsurătorile de până acum mi-

au confirmat presupunerile. Aici se deschide o poartă spre alt 
tărâm, spre altă civilizaţie. Nu ştiu dacă voi trece de ea sau 
dacă voi mai reveni vreodată de acolo, însă, trebuie să încerc. 
Dar nu am dreptul să îl implic şi pe Serghei în asta. L-am rugat 
să mă lase singur. Nu a vrut să asculte. În simplitatea lui, nu 
înţelegea ce se va întâmpla. Mi-a părut rău că am făcut-o, însă 
l-am insultat, minţindu-l că mă încurcă. Nici un rezultat. S-a 
ataşat de mine şi de munca mea, mă supraveghează 
permanent”. 

„Nu mai am nici un dubiu, scria în penultima pagină V.B.  
Le-am descifrat secretul şi ştiu cum să scap. Cred că se 

tem de mine şi îmi refuză intrarea. Astăzi mi-au demonstrat-o. 
Păcat că preţul, scump, l-au plătit cei trei pescari care înaintau 
în faţa noastră. Degeaba i-am avertizat să nu treacă pe acolo. I-
am urmărit cu teama cuibărită în suflet cum se apropie de 
anafor. Împrejur, nu mai era nimeni. Omul din prova a dispărut 
primul, înghiţit de apa care s-a despicat ca o imensă trapă. 
Barca în care au rămas ceilalţi doi a fost şi ea atrasă spre hăuri, 
cu un vuiet asurzitor, ca de cascadă. «Mai aveam puţin şi 
ajungeam acolo», mi-a strigat înnebunit Serghei, fără a încerca 
să se întoarcă. Mai mult, vâslea nebuneşte spre anafor”. 

„Privind halucinant adâncurile, aplecat peste marginea 
bărcii, aşteptam căderea. Nu a fost cum mă aşteptam. Apele s-
au liniştit instantaneu, iar o forţă uriaşă ne-a izbit violent. 
Subconştientul îmi spune că i-am întâlnit. Stătusem într-o 
încăpere goală, austeră, cu pereţi din sticlă. Dincolo de ei, cei 
trei pescari discutau în mijlocul unui grup de bărbaţi, femei şi 
copii. Cu unii se cunoşteau. Altfel nu s-ar fi îmbrăţişat. Dintre 
ei toţi ieşea în evidenţă un om înalt, cu trăsături plăcute, albit 
complet. Nu avea mai mult de patruzeci de ani. A venit lângă 
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peretele transparent, m-a privit, lung, apoi, i-a luat şi pe ceilalţi 
şi au plecat. Eram singur. Am privit în sus, spre locul unde ar 
fi trebuit să întâlnesc cerul. În locul lui, o imensitate de lichid 
vâscos verde, mat, a încremenit. Deodată, peretele de deasupra 
a dispărut. «Mă striv...» 

Cuvântul neterminat s-a rotunjit a completare, când mi-
am revenit din leşin. Nu ştiu de cât timp zăceam pe nisipul 
insulei”. 

La câteva zile, după ce a scris aceste ultime însemnări, 
cercetătorul V.B. şi Serghei au dispărut. 

După ce am pus de o parte jurnalul, nu am mai fost sigur 
dacă au făcut-o pentru totdeauna. 
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Impresii de vară 
 

 

 

Refrene mute 

în arborii alungiţi de căldură 

pe hotarul despărţirii. 

 

Spaima tresare 

peste zilele unor nopţi cu stele rare 

odată cu refluxul de verde. 

 

Toamna ne fură 

veştejirea sfâşiată de depărtări, 

rătăcind cu un gest de furie, 

ca o după-amiază de linişte, 

 

Pierdută în speranţa frigului. 
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Lumina 
 

 

 

Totul a început în marginea oazei africane, amestec nedefinit 
de deşert şi părere de verdeaţă, când găsisem, întâmplător, obiectul 
acela ciudat, sub formă de volan. După ce l-am studiat, nerealizând 
prea bine ce este, a apărut personajul de te miri unde, învăţându-ne 
să îl aruncăm dincolo de zid. Dintr-o teamă inexplicabilă de a nu-1 
pierde sau de a nu fi furat, l-am ascuns sub câţiva lujeri de porumb, 
mai mult uscaţi decât verzi, pe care îi văzusem în apropiere. 
Plecasem apoi prin peisajul pustiu, de început de lume, urmând 
calea impusă de zidurile pe jumătate distruse, pe jumătate foarte 
bine conservate, însoţiţi de el. 

Întâmplător sau nu, găsisem intrarea. Nu ştiu dacă să 
insist că întâmplarea mi se părea mai puţin probabilă, dar aşa a 
fost. Altfel nu pot înţelege de ce el a insistat asupra întrebării: 
dacă îmi aduc aminte sau dacă îmi pot da seama că din exterior 
se poate pătrunde în ansamblu şi prin chepengul acela din 
căsuţa copilăriei mele. „Chepengul de la etajul al doilea”, 
insista, şi tot insista, chiar dacă eu, la început politicos, apoi 
din ce în ce mai agasat, îi tot spuneam: „este imposibil prin cel 
de la etajul al doilea, ci, poate, prin acela situat în tavanul 
dintre cele două camere”. Ştiam asta atât de sigur, încât îmi 
venea să îi strig, pentru a mă face înţeles: „Omule, casa aceea 
nu avea etaj!” Dar nu am putut. O întrebare, insidioasă la 
început, apoi din ce în ce mai profundă, facându-mă să renunţ: 
„Dar oare este om?”. 
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Şi, cred că, atunci când am prevăzut răspunsul, am greşit 
prima dată. I l-am spus şi ei, Minellei. 
 

* * * 
 

A insistat atât de mult să mergem la preot, încât, până la 
urmă, am cedat. Acum îmi dau seama că aceea fusese a doua 
greşeală sau, poate, străbătusem al doilea nivel, despre care tot 
mă interogase personajul întâlnit în marginea nedefinită, de 
oază sau deşert africane. 

Însoţiţi de preotul liniştit, potolit, cumsecade, am 
acceptat, în sfârşit, deşi chiar acum îmi aduc bine aminte cum, 
spunând da, mi se încrâncenase carnea de frică. 

 
* * * 

 
Cine ar fi putut să accepte repetarea întâmplării aceleia 

terifiante de după intrare? De parcă ar fi ştiut dinainte ce face 
sau ce urmează să întâlnească, personajul se îndreptase direct 
spre spărtura care se căsca, neagră, în zidul din stânga 
treptelor, spre înalt. De ce s-a oprit şi Minella lângă el, nu ştiu. 
Dar, mai mult, nu pot să înţeleg de ce am făcut-o şi eu. Poate 
ar fi fost mai bine să îmi văd de calea mea. Dar ... nu. Am stat 
acolo, până am văzut lumina puternică, împărţită, ce se apropia 
de noi, în două. Două lumini, atât de strălucitoare, că nu pot fi 
descrise în cuvinte. Două lumini, atât de albe, că nu poţi să ţi le 
închipui aşezate pe craniile acelea atât de negre, atât de 
perfecţionate şi finisate, cu atât de multe legături, cabluri şi tot 
ceea ce înţelegem prin cablaje electronice. Atât de 
îngrozitoare, încât mi se înmuiau picioarele, Uitând de 
comenzile creierului, gândurilor, care, toate, spuneau: fugi! 

Nu am putut să fac altceva decât, cu mâini tremurânde, să 
arunc înspre creaturile acelea două cu batista, ghemul de cârpă 
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pe care îl aveam din Africa şi cu care îmi ştergeam, din când în 
când, boabele de sudoare care îmi răsăreau pe faţă, neştiind 
dacă din cauza căldurii, emoţiilor, întâmplării incredibile prin 
care treceam sau fricii. 

Atunci, creaturile acelea cu mers biped, ca de primate, 
aplecate din mijloc către înainte, i-au lăsat în pace pe ei doi şi 
s-au îndreptat spre mine. Ce bine că şi-au concentrat luminile 
spre mine, orbindu-mă şi împiedicându-mă, astfel încât să nu le 
mai suport cu privirea înfăţişările, pentru că sunt sigur că aş fi 
leşinat. Şi nici nu ştiu dacă nu am făcut-o, urmarea fiind starea 
de inconştienţă, sau chiar am înregistrat ce s-a mai întâmplat, 
în deplină conştienţă. Au ieşit în tot din gaura aia neagră şi au 
pornit încet, parcă temătoare, spre mine. Prima creatură, ce 
părea mai înaltă, a îndreptat lumina spre batista pe care o 
aruncasem înspre ele şi care se afla între noi. A prelungit spre 
ea o tijă, ca de aspirator, şi am auzit un vârtej, apoi am văzut 
cum bucata aia de cârpă este amuşinată, iar după câteva 
secunde, aspirată. 

Concomitent, creaturile s-au retras de unde veniseră, 
lăsându-ne în pace. 

 
* * * 

 
Am intrat, însoţit numai de Minella. Personajul acela 

dispăruse. Şi nu pot spune dacă urmase sau nu creaturile sau 
dacă ele, pur şi simplu, nu îl răpiseră, luându-1 cu ele. 

Am intrat, aşadar, pe trepte, însoţit de Minella. 
Am urcat oarecum îngrijoraţi spre al doilea nivel şi am 

ieşit, la iniţiativa ei, pe o uşă care părea ieşire de urgenţă. 
Atunci i-am întâlnit prima oară. Se şi prezentaseră. Doi bărbaţi 
şi o femeie. Frumoşi. Dar şi ciudaţi! Se prezentaseră în grup: 
colactori. Le poţi spune altfel decât ciudaţi. Iar femeia mai 
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avea şi o privire rece, stranie, învăluitoare, că simţisem nu 
numai teamă, ci şi un frison rece pe coloană, când mai mult mă 
scanase decât să se uite la mine. 

Ţinea într-o mână, cu mare grijă, obiectul ciudat, ca un 
volan de yin şi yang, pe care-1 ascunsesem în marginea aceea 
nedefinită de oază africană. Iar când au plecat, a dispărut, sau 
poate numai mi s-a părut, şi Minella. Pentru o fracţiune de 
secundă, o oră, o zi, o eternitate. Nu ştiu. Ce ştiu, cu siguranţă, 
este că, atunci când am simţit-o din nou lângă mine, avea 
căutătura aceea stranie a femeii care plecase, însoţită de cei doi 
bărbaţi, ca doi paznici. 

I-am şi spus atunci, într-o doară, te-au luat cu ei! Eşti una 
de-a lor! Eşti colactor! 

 
* * * 

 
Înaintam în urma preotului. Îmi aduc şi acum aminte cum 

ne îndemnase, prin calmul lui, să îl urmăm. Şi, parcă văd, şi 
acum, mantia aceea albă şi banda de culoare mov pal care o 
tivuia. 

„Fie ce-o fi!”, mi-am zis. „Să nu vă fie teamă!”, am auzit 
glasul calm al preotului. „Ei sunt de început de lume. Iar noi 
venim în cuvântul de dincolo de ei!” a continuat să ne 
încurajeze. 

L-am urmat şi după ce a deschis uşa aceea ce părea a fi 
ieşire de serviciu. Şi i-am văzut. Erau toţi. Şi creaturile, şi 
personajul din marginea aceea de oază africană, şi colactorii, şi 
obiectul acela ciudat, păstrat cu grijă de femeie. Iar preotul 
mergea spre ei şi noi îl urmam. „Şi lumina a ieşit din întuneric. 
Şi întunericul nu a cuprins-o”. 

 
* * * 
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„Asta a fost tot ce am găsit în urma celor care au dispărut 
în casa cu două etaje, părăsită, Scriitorule”, mi-a spus, într-un 
târziu, căpitanul Duţu, punându-mi în mână câteva foi şi o 
bucată de cârpă. Cu un sinuos şi enigmatic desen african 
impregnat pe ea. Pot să numesc asta povestire poliţistă? 
Bineînţeles că iar va trebui să aştept. Până când se va face 
lumină. Iar lumina va lumina în întuneric. Şi întunericul nu o 
va cuprinde. 
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Gară în alb 

 
Fetiţelor mele, 

Andreea şi Ana – Maria 
 

 

Se lasă alb pe munte, pe creştet, peste tine 

prin drum de foc eu mi-am pierdut cărarea 

din ziua caldă, care nu mai vine 

un moş străvechi îşi caută visarea. 

 
Pe aripi de lumini, pe urme fără număr, 

cu îngeri luminaţi de sorii neştiuţi, 

coboară încet, încet şi se ascunde-n cufăr 

ca într-un vis de lume, a paşilor pierduţi. 

 
 
Nu şuieră nici trenuri, nu se aud claxoane, 

e Nemurirea însăşi, ce-şi caută un drum, 

nu are nici un nume, nu-i trebuie bastoane 

căci omul care vine e totuşi… Moş Crăciun. 
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Divina 
 

 

 

„Cazul acela a fost foarte ciudat”, porni abrupt căpitanul 
Duţu relatarea întâmplărilor petrecute, în urmă cu mai bine de zece 
ani, într-o redacţie a unei publicaţii. 

„Nici acum, reluă el, după o scurtă pauză, nu sunt foarte sigur 
dacă firul urmărit de noi a fost cel pe care ni l-am propus sau, dacă 
nu cumva, derularea faptelor şi lipsa unor martori credibili nu ne-
au împins pe o pistă falsă. Asta cu toate că, pentru descâlcirea 
iţelor atât de incredibile ale dosarului cu numele de cod "Divina", 
au fost aleşi cei mai buni criminalişti şi judiciarişti”. Ancheta, a 
cărei derulare era urmărită atent din înaltele sfere ale puterii, 
înainta încet. Oamenii implicaţi direct în desfăşurarea 
evenimentelor erau deosebit de marcaţi de „afacerea” în care 
intraseră. Cu greu îşi mai aminteau frânturi de întâmplări pe care, 
ca într-un veritabil joc de puzzle, confruntându-le cu probele 
adunate cu grijă şi cu înfrigurare, poliţiştii încercau să le 
reconstituie într-un „tablou”. 

... Totul a început, se presupune, atunci când femeia apăruse 
printre ei ca o fantomă. Se recomandase simplu, Ralu; Ralu şi atât. 
Părul negru, cu reflexe albastre, îi scotea şi mai mult în evidenţă 
ochii de un verde închis. Nu au întrebat-o de unde vine, ce vrea să 
facă, cine a chemat-o. Ziceau că le captivase toate simţurile şi 
parcă şi instinctul de autoconservare. 

Îşi scosese pardesiul verde (nici nu se putea altfel!) şi se 
aşezase, neinvitată, pe singurul scaun rămas liber. Cel din faţa 
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maşinii de scris. O rablă de „Olympia”, cu literele roase de 
vechime. 

Dactilografía automat, pe nevăzute, în timp ce, de sub 
sprâncenele frumos arcuite, ochii ei aruncau săgeţi în jur. Sărmanul 
Geo nu mai ştia ce să facă pentru a scăpa de privirile hipnotice. 
Tocmai el, cel mai hârşit, la cei şaizeci de ani ai lui, dintre tinereii 
ăia cu care se încropise redacţia. Cu timpul, însă, pe bătrân 
începuse să îl stăpânească o teamă nedefinită în prezenţa frumoasei 
Ralu. Le-o şi mărturisise, de altfel: 

„Aveţi grijă şi voi!, îi atenţionase în final. Când este în 
preajma mea, am impresia că sunt un copil neajutorat. Fata asta a 
îngenunchiat timpul”. 

„Crezi că l-a ascultat vreunul?” m-a întrebat dus de gânduri 
căpitanul Duţu. Nu aveam ce să îi răspund, preferând să îi aştept 
revenirea de pe tărâmurile unde-l purta imaginaţia. Într-un târziu, 
ca şi când nu m-ar mai fi ştiut acolo, a continuat cu o voce alterată, 
aproape rea: 

„Toate au mers bine, mi-au declarat, până când George, cel 
mai apropiat de Ralu, a început să se schimbe, să devină, din zi în 
zi, altul. Ochii obosiţi, de nopţi nedormite, i se afundaseră în 
orbite. Ridurile din jurul lor erau mai vineţii în fiecare 
dimineaţă”. 

„George, băiatule, fereşte-te!”, îl ruga bătrânul, fără a fi luat 
în seamă. Până şi ceilalţi îi reproşau o grijă excesivă faţă de un 
„major, cu optişpe ani împliniţi, care ştie ce face”. 

Aveau să se lămurească, însă, curând, de ... câtă dreptate avea 
Geo. 

În seara aceea de pomină, George a venit însoţit de Ralu la 
petrecerea dată între ei, în redacţie. „Pentru apariţia celui de-al 
en-şpelea număr al revistei”, după cum graseiat explica el 
aniversarea. Din prima clipă li se păruse mai „la patru ace” ca 
niciodată: costum negru, cravată la fel, asortată cu pantofii noi, 
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de aceeaşi culoare. Femeia venise cu nedespărţitul ei pardesiu 
verde. 

Spuneau că era tânăr şi era frumos lângă o Ralu ca o fecioară, 
în jurul căreia se adunaseră cu toţii. Au început să bea. Un vin 
roşu, vârtos. 

Până aici şi-au amintit mai multe. Din acest moment, însă, 
ancheta a început să bată pasul pe loc. Chiar dacă telefoanele 
sunau în draci, nu ştiam ce să facem şi ce să mai credem. Cum 
era să raportăm mai departe ceea ce declarau ei? Şi totuşi, până 
la urmă nu am avut încotro. Simţiseră cum, după primele 
înghiţituri, o frânghie nevăzută se strânsese în jurul lor. 
Mergeau sau, mai bine spus, erau duşi spre un loc divin, 
nemaivăzut. Înaintau, ziceau ei, după un fir sângeriu la capătul 
căruia se găsea Femeia. Nespus de albă, de frumoasă, senzuală 
şi ... rea. Râdea în hohote prelungi, batjocoritoare. Se credeau 
pierduţi. 

Ochii îi deveniseră roşii, dinţii i-au răsărit de sub buze, iar 
degetele i s-au prelungit în gheare. Carnea i-a căzut, sfârâind, până 
i-au văzut oasele. Scheletul s-a apropiat de George, care părea mai 
fericit ca oricând. S-au îmbrăţişat strâns. Împreunarea lor s-a 
petrecut acolo, în faţa celorlalţi. 

„Domnule, am stat de vorbă cu fiecare, i-am şi-ntrebat dacă 
sunt serioşi ori dacă vor să-şi bată joc de noi. Nimic. 0 ţineau tot 
pe-a lor. Mai mult, când am confruntat ce scosesem de la ei, era 
identic. Îşi mai aduceau aminte cum priveau fascinaţi la trupul lui 
George plutind la o palmă deasupra a ceea ce mai rămăsese din 
Ralu”. 

Tot bătrânul a ieşit o clipă din transă şi a strigat: „George, 
băiatule, Ralu are câteva secole!” 

„Taaaci! i-a răspuns el. Ce ştii tu ce-i iubirea divină?” 
Când şi-au revenit, a reluat după o altă întrerupere, obosit, 

căpitanul Duţu, sticlele cu vin roşu, vârtos erau neîncepute. 
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Lângă masă am găsit un schelet. Alături de el, George. Cadavru. 
Tânăr, proaspăt şi frumos. Parcă adormise cu câteva clipe 
înainte de descinderea noastră în redacţie. 

Ceilalţi, cu bărbi crescute în dezordine şi cearcăne negre în 
jurul ochilor, nu ştiau de cât timp stăteau acolo. 

În prezenţa noastră, unul dintre ei, Cristi T., a luat o sticlă 
de pe masă şi a încercat să-şi toarne în pahar. L-am lăsat. Vinul 
nu curgea. A scuturat sticla din care s-a prelins ceva vâscos, 
roşu. La analize, s-a constatat fără dubii că era sângele lui 
George. 

Atunci, ancheta a rămas în coadă de peşte, a reluat după o 
pauză, în care a „sorbit” cu nesaţ o ţigară, căpitanul Duţu. 

Peste dosarul cu A.N. se aşezase praful. Trecuseră vreo patru 
ani. Întâmplarea părea a se fi uitat. 

... Până în toamna în care am început să anchetăm furtul unor 
tablouri foarte vechi şi extrem de valoroase dintr-un muzeu. Hoţii 
au fost descoperiţi şi arestaţi destul de repede. Am recuperat trei 
din cele patru picturi. 

Domnule, nu pot să-mi explic. Priviţi şi dumneavoastră!, mi-
a zis, înviorat, căpitanul, aşezându-mi în faţă două fotografii. 

M-am uitat câteva clipe, cu mare atenţie, la chipul unei femei 
cu ochi verzi, de o frumuseţe aparte, stranie. 

Aceasta este poza lui Ralu, aflată la dosar, a împuns Duţu 
cu degetul una dintre fotografii. Am găsit-o la fototeca redacţiei. 
Cealaltă este făcută după unul dintre tablourile recuperate, pictat 
prin anul o mie şase sute şaptezeci şi trei. Se numeşte „Femeia 
în verde”. Vedeţi ce asemănare?, îşi încheie ofiţerul scurta 
expunere. 

În jurul tabloului, timpul a ţesut şi o legendă, a continuat 
pentru a mă scoate din starea de perplexitate în care mă aruncase. 
Se pare că femeia care a pozat, îndrăgostită nebuneşte de pictor, s-
a sinucis, când el a părăsit-o. 



A n a f o r u L  

 41 

Ca şi când contrarietatea ce se citea pe faţa mea nu i-ar fi fost 
de ajuns, căpitanul Duţu mi-a mai servit o „lovitură” care nu ştiu 
pe cine nu ar fi năucit. Într-un catalog prăfuit al muzeului găsise şi 
autoportretul pictorului. Mi l-a arătat. Am crezut că îl văd pe 
George. 
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Mai departe de târziu 
 

 

 

Mai departe de târziu 

visul tău lipit de ape 

curge-n sufletul pustiu 

şi prin ochii fără pleoape. 

 
 
Suflet scurs fără să ştiu 

in clepsidra de pământ 

mai departe de târziu, 

mai departe de cuvânt… 

 
 
şi închis de-atîta viu 

şi murit de-atâta gând, 

mai departe, văd târziu 

că mai plânge în CUVÂNT. 
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Dezertarea 
 

 

 

Într-un târziu, trezit parcă din vis, căpitanul mi-a înmânat un 
teanc de hârtii, îngălbenite de vreme. 

„Ai aici un jurnal de front din primul război mondial. Şi nişte 
însemnări lăsate cine ştie de cine? cine ştie când? într-o celulă 
ascunsă a unei închisori părăsite. Din Deltă. În aceeaşi celulă în 
care s-a găsit scheletul unui om. De care trebuie să mă ocup. Are 
gâtul frânt” - mi-a spus, ridicându-se şi plecând. Tăcut. Sau poate 
doar mi s-a părut că l-am auzit înjurând. 
 

* * * 
 

Înainte, tot înainte. Alergau cu plămânii arzându-le de efortul 
aproape inuman pe care îl făceau de a se menţine unii lângă alţii, 
compact. Pentru a se simţi în siguranţă, pentru a avea mai multă 
forţă. 

Muntele pe care se aflau îşi începea o coastă şi mai abruptă 
spre dreapta. Iar, ca totul să le fie şi mai potrivnic, pe ea se 
depusese o spoială de zăpadă şi îngheţase. 

„Pesemne fulguiala de noaptea trecută, ce ne albise tranşeele, 
aici rămăsese, în timp ce pe noi ne fleşcăise şi mai tare după ce se 
topise, sub părerea aia de căldură de pe-nserat. Uite, copii fără 
minte, se-ndreaptă tocmai spre liniile vrăjmaşilor, acolo unde, în 
focul nimicitor din ambuscadă, şi-au aflat sfârşitul mulţi dintre 
camarazii lor. 
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Mai bine mergeam înainte, spre avanposturile alor noştri, şi, 
abia după ce le vom fi depăşit, ne lăsam spre dreapta”. 

Gândurile acestea păreau să îl obosească şi mai tare, pe 
măsură ce el, Apostolul, cum îi spuneau toţi pentru premoniţiile 
lui, şi cu Daniel rămâneau din ce în ce mai mult înapoia celorlalţi 
cinci. „Mai tineri, mai viguroşi, mai odihniţi, mai puternici,” apucă 
să îşi mai spună, tocmai când, din faţa lor, se dezlănţui iadul. Focul 
combinat al câtorva zeci de arme. Auzi strigăte de moarte, în care 
îi recunoscu, pe rând, pe Ion, pe Marin, pe Dimitrie, apoi pe 
Haralambie şi, la sfârşit de tot, ca un Amin sfâşietor, pe Stoian. 

Se aruncase, instinctiv, la pământ, simţind plumbii gloanţelor 
care şuierau sau muşcau pământul în jurul lui. Din ce în ce mai 
aproape, din ce în ce mai nemilos şi, în sfârşit, dureros. Arsura din 
pulpa piciorului drept îi aduse ideea înfrângerii, pentru prima dată 
după doi ani de război. Îşi dădu seama că şi Daniel fusese rănit, 
după icnitura înăbuşită a acestuia. 

Nu peste mult timp, simţi cum ţevile şi baionetele câtorva 
arme îl îmboldeau. 

Ridică privirea şi auzi: „Predaţi-vă dezertorilor!” 
 

* * * 
 

„Trenul vechi, tras, gâfâit, de o locomotivă cu abur, se 
reducea pentru mine la vagonul groazei în care îmi aşteptam din 
clipă în clipă pieirea. Din cei şase „dezertori” urcaţi „la capăt” mai 
trăiam noi doi. Eu şi Daniel. Iar împreună cu noi, retras într-un 
colţ, mai erau băieţelul şi Ea. Bănuiam că sunt următorul vizat şi 
nu aveam nici o posibilitate de scăpare. Absolut nici una. 
Aşteptam, înfrigurat, dar şi ca pe o eliberare, acea apariţie 
fantomatică, întrupare ceţoasă, surprinzătoare, pentru fracţiunea de 
secundă lucidă dinaintea morţii. Nu ştiu cum Ea putea fi, 
Dumnezeule, atât de pasivă, cu toate că asistase la celelalte crime. 
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Oare de unde atâta stăpânire de sine, când pericolul, care pândea 
de pretutindeni, era aproape material? 

Neştiind ce se întâmplă în jurul lui, prizonier în spaţiul strâmt 
al vagonului, transformat într-o adevărată morgă, copilul credea că 
asistă la un joc, în care morţii de lângă el se prefăceau numai. Îmi 
chinuiam mintea să găsesec o ieşire spre viaţă. 

Dar cum? Să mă arunc în hăul de lângă şine, însemna 
sinucidere curată. Era clar o forţă ce mi-a anulat orice urmă sau 
dorinţă de a mă opune. 

Privind bezna, prin fereastra deschisă, disperarea m-a împins 
afară. Agăţat de peretele lateral, în bătaia curentului, cât pe ce să 
fiu aruncat sub roţi, m-am târât până în dreptul boghiului. 

Acolo, rupându-mi unghiile în oţelul nefinisat, am reuşit să 
mă strecor sub podeaua vagonului. Cu forţa braţelor şi ajutat de 
picioare, m-am ghemuit în spaţiul de deasupra osiei, un fel de 
colivie cam cât o valiză de recrut. Nu ştiu cât am stat aşa. 
Zgomotul infernal îmi spărgea timpanele. Fiecare metru parcurs 
era un chin insuportabil. Nu ştiu cum şi nici când am ajuns în 
lagăr. Capătul călătoriei. Ultima pentru mulţi dintre noi. La fel am 
crezut că e şi pentru mine, până când mi-am revenit din leşin. 

 
* * * 

 
Daniel reuşise. Alergase spre capătul trenului şi sărise 

disperat, însângerându-se în gardul din sârmă ghimpată.. Avea să 
scape. „Numai dacă n-ar greşi, în negura asta, cărăruia de pe buza 
muntelui, ce îl ducea spre zona neexpusă nici focului duşmanilor, 
nici privirilor alor noştri. Odată ajuns acolo, între lacul ăla liniştit, 
Şaica, şi limba de pădure deasă, de stejar, era salvat”, mai gândii, 
înainte ca ofiţerul tinerel, pe care nu-1 suporta, să îi mai bareze 
odată înaintarea spre ultimul vagon. Când îl oprise data trecută, la 
o zi după fuga lui Daniel, Apostolul, considerat bătrân pentru zona 
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aia periculoasă de front, îi şuierase, cu tot năduful vârstei lui, 
aproape plângând de furie: „Am o familie acasă, domnule ofiţer. 
Am o nevastă, domnule ofiţer! O am pe Stanca. Şi mai am şi un 
copil acasă, domnule ofiţer, îl am pe Ştefan!”. 

Tânărul locotenent lăsase, pentru o clipă, privirile 
zeflemitoare să exprime regretul că are misiunea aia nenorocită, de 
escortă, apoi spusese, moale: 

„Ia-ţi sacul de merinde şi mergi la locul tău caporale!”. 
 

* * * 
 

„Vestea” a fost atât de neaşteptată şi de năucitoare, încât am 
acceptat-o ca pe un dat. Uluirea pusese într-atât stăpânire pe mine, 
că până şi cele „mai reuşite” obstacole aş fi putut să le „întorc”, 
numai ieşire din nebunia în care mă băgase nu puteam găsi. Aveam 
sentimentul inutilităţii. Încercam să mă mint că visam. 

Şi, totuşi, eram treaz. „Argumentul” stătea acolo, în pat. 
Scâncea. Un boţ de carne, un suflet. Rezultatul vinovăţiei Ei. Al 
păcătoasei sale relaţii. Pentru a fi totul complet, iar loviturile mai 
crunte, mi-a mărturisit, pot spune chiar distrată, că tatăl copilului 
este un cunoscut de-al meu. M-am gândit imediat la polonezul 
acela. Un exemplar frumos şi reuşit, alături de care stătuse tot 
timpul la nuntă. La o masă bogată, mai încărcată decât toate 
celelalte. La aceeaşi masă la care am fost şi eu aşezat. Doar îmi 
spuseseră că sunt mirele, nu? Ascultam muzica fascinantă a 
orchestrei. Nişte melodii ciudate, care te vrăjeau, cu cât le 
înţelegeai mai bine armonia. Iubirea pentru altul i se citea în toate 
gesturile. Eu nu mai eram decât ceva îndepărtat, depăşit. 

Nu mă putusem abţine şi o părăsisem. Plecasem singur. Nu 
mă urmase. Părea chiar fericită că rămâne singură. Nu îi era deloc 
ruşine de ceea ce făcuse, de toată întâmplarea nenorocită la care 
eram, fără să-mi dau seama, părtaş. 
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Când am ajuns acasă, copilul plângea. De foame. Nu puteam 
face nimic şi nici nu doream. M-am întors după Ea. O întâlnisem 
pe drum. Venea. Simţul matern o îndemnase. Ca într-o transă 
căreia nu-i puteam scăpa şi căreia nici Ea nu i se putea sustrage, 
am ajuns amândoi la copil. Nici măcar nu ştiam dacă este băiat sau 
fată. L-am luat la pieptul meu, acolo, pe patul cu aşternutul din 
lână sârmoasă. Laptele refuza să iasă din sânii Ei. I-am spus, şoptit, 
să găsească ceva. A venit cu un biberon din care lichidul alb, 
hrănitor a fost terminat repede. Fiinţa aceea mică, neînsemnată, 
vie, a adormit. M-am ridicat, atent, şi am plecat în bucătărie. Nu 
aveam stare.Voiam să plec, însă nevoia de a şti mai mult, din ceea 
ce făcuse, m-a ţinut pe loc. Simţea plăcerea să mă chinuie, să mă 
lovească, prin fiecare nou amănunt al iubirii lor. 

A început, neatentă, nebăgând de seamă strânsoarea ca de 
menghină a mâinilor mele. „Ne-am culcat prima dată, după ce el a 
terminat opt clase”. 

„Dumnezeule, am strigat, dar este un puşti!”. Mi-a 
recunoscut, la fel de liniştită, privindu-mă cu ochii aceia în care se 
ascundea păcatul, că băieţelul acela blonduţ şi cu ochii albaştri e al 
polonezului. Şi l-a botezat Ştefan. 

Părea detaşată de tot ceea ce se petrecea. Poate că asta mă 
durea cel mai tare, ori poate că asta apreciam cel mai mult la Ea. 
Eram atras de îmbinarea ciudată de nevinovăţie, păcat şi detaşare. 
Am lăsat-o acolo şi am plecat în cameră. Copilul se trezise şi avea 
nevoie de cineva care să îl protejeze. De mine. Îl iubeam. Dar, în 
aceeaşi măsură, sau chiar mai mult, îl uram. 
 

* * * 
 

Când şi-a revenit, după două zile de zbatere între viaţă şi 
moarte, era să îi sară inima din piept. 

Lângă patul lui se afla Daniel. Fusese prins şi aştepta, din zi 
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în zi, execuţia. Liniştit. 
Erau nedespărţiţi. Nu se împăcaseră nici o clipă cu ideea 

captivităţii. Regimul dezertorilor devenise şi mai dur, odată cu 
sosirea lor. Numeroasele santinele şi gardurile dese din sârmă 
ghimpată aveau darul să-i descurajeze pe oricare dintre nenorociţii 
care mai preţuiau cât de cât propria viaţă. 

Cei care încercau să evadeze îşi găseau acelaşi sfârşit. Împinşi 
în marginea stâncoasă dinspre Marele Fluviu, aveau parte de un 
singur glonţ. În cap. 

Călăii nu trebuiau să se mai obosească pentru a le săpa groapa. 
Trupurile inerte cădeau în apă, hrană peştilor. 

„Gemenii”, cum erau cunoscuţi în lagăr Apostolul şi Daniel, 
păreau, pentru prima dată, absenţi la ceea ce se petrecea în jurul lor. 

Oamenii nu îi puteau deosebi decât după îmbrăcăminte. 
Apostolul avea mantia mai curată. În rest, nimic nu l-ar fi ajutat pe 
vreun gardian, nici chiar pe tenacele Schmidt, să nu îi încurce. În 
special, când erau împreună. Tăcuţi, maiestuoşi în mişcări şi 
imperturbabili. Chiar când erau duşi, cu forţa, să asiste la execuţia 
câte unui amărât, care nu mai suportase detenţia şi încercase să fugă. 
„Gemenii” intraseră până la urmă, tocmai din acest motiv, în 
„colimatorul” lui Brenedek, cea mai mare brută dintre toţi paznicii 
lagărului. Iar ei nu păreau să îşi dea seama, câtuşi de puţin, de 
pericolul care îi pândea. Toate acestea, însă, le înţelesese Petru. Într-
una din zile, îi şi atenţionase: „Brenedek, comandantul, se aseamănă 
cu un păianjen. Cine a intrat în plasa lui, este mort. V-a pus, deja, 
gând rău. Singura voastră speranţă este dezertarea”. Gemenilor nu le 
tresărise nici un muşchi pe feţe, ceea ce îl adusese în pragul 
disperării pe liniştitul şi calmul Petru. „Nu înţelegeţi că însăşi 
Moartea este pe urmele voastre?”, le-a mai spus, grăbit, înainte să 
plece, la semnalele disperate ale lui Marcel. Acesta îl văzuse pe 
Brenedek. Ieşise din baracă şi se îndrepta spre capătul lagărului, 
locul unde ştia că se retrag ei, de obicei. 
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* * * 

 
Ura, o ură înfricoşătoare, urca în el cu fiecare cuvânt auzit. 

Sunetele pronunţate de femeia din faţa lui îi chinuiau fiecare neuron. 
Dacă i-ar fi dat frâu liber, firea lui năvalnică s-ar fî topit în 

sfâşietoarea dorinţă de a o zdrobi. Încerca să se stăpânească. Pacea şi 
liniştea dorite se transformau într-un tremur al întregii sale fiinţe, 
aproape spasmodic, cu toate că l-ar fi dorit ascuns, nesesizat de 
nimeni. Sângele îi clocotea, împungându-i pielea feţei. De fapt, nu 
mai era un chip omenesc, ci unul de fiară. Degetele se crispau în 
continuare de marginea scaunului. Simţise pentru întâia oară 
durerea, asemenea unei eliberări. Scuturat ca de friguri, Apostolul se 
ridicase. O privise nimicitor, nu scosese o vorbă şi se îndepărtase. 
Dorise să plece. Să uite de visul ciudat în care intrase şi de „eroii” 
lui nebuni. 

Abia atunci ştiuse că nu trebuia să se mai teamă. Se controla. 
Şi încă al dracului de bine. 

Ea s-ar fi dorit pălmuită, lovită, făcută una cu pământul, dar 
apoi iubită. Aşa cum numai el ştiuse. 

Simţise, însă, din partea lui o indiferenţă grea, apăsătoare. Nici 
nu o certase, nici nu îi mai adresase vreun cuvânt. Nici măcar nu o 
privise. Avusese, încă o dată, şansă. Altădată ar fi ucis-o. Atunci, 
însă, din acea clipă nu mai contase pentru el. 

 
* * * 

 
Norocul nu a fost şi de partea lui Brenedek. Ajuns în faţa 

Gemenilor, făcuse greşeala, fatală, de a-i cere, răstit, lui Daniel, să îl 
urmeze. 

„Iar voi ceilalţi, marş la Fluviu! I-a sosit clipa ăstuia. E valabil 
şi pentru tine, Apostolule, sau cum dracu te-oi fi numind! Să vezi...”, 
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i-au fost ultimele cuvinte. 
Saltul Apostolului a fost atât de rapid, iar gâtul lui Brenedek 

atât de fragil, încât nici nu şi-a dat seama când a murit. În rest ... cele 
uzuale în asemenea situaţii. Tribunal militar, proces, condamnare. 
La moarte. 
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Moartea între două vieţi 
 

 

 

Te-aş fi ştiut 

adormirea de mai târziu 

peste trupul de bronz al iubirii 

de sine, 

ca o nălucă, hăituind dimineţi 

îngropând un soldat visător 

la picioare. 

 

 
Prin ploi îţi vedeam 

fericirea tăioasă 

rătăcind mânjită de sânge, 

închinând un poem 

într-o cupă de amurg, 
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Mă gândeam să mă-ntind 

cu o floare de colţ 

pe o buză de dor 

peste sufletul tău 

ţesut de păianjeni... 

confiscam realităţi. 
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Condamnatul 
 

 

 

În faţa mea stătea un tânăr, care aşteptase mai bine de o oră 
să-l primesc. Declaraţia lui, incredibilă, într-un final a debutat 
timid: 

„Niciodată nu mi-aş fi închipuit că o simplă plimbare cu 
bicicleta avea să îmi provoace atâtea necazuri. In fond, este la 
modă ca, pentru a mai pierde din kilogramele în plus, să ieşi pe 
seară şi să pedalezi câţiva kilometri. 

Încă nu intrasem bine pe strada aia nenorocită, a Răzoarelor, 
şi era să provoc un accident, chiar cu maşina circulaţiei. Imediat ce 
am cotit pentru a ieşi de pe aleea unde aveam locuinţa, trei bolizi s-
au şi repezit spre mine. Am încremenit. Nu m-au lovit, dar, 
ocolindu-mă, erau să se facă praf între ei. La viteza cu care rulau, 
n-au mai avut timp să frâneze şi au continuat deplasarea. Am luat 
bicicleta în spate şi, cu genunchii tremurând, m-am retras pe 
refugiul de tramvai din apropiere, într-o mulţime de oameni. Peste 
câteva clipe, maşina circulaţiei a revenit, trecând în trombă pe 
lângă mine. Din locul în care mă aflam, am văzut cum poliţiştii au 
oprit un biciclist, altul decât mine, care pedala liniştit pe lângă 
bordură. Fără prea multe cuvinte, l-au urcat în autoturism, bicicleta 
rămânându-i de izbelişte pe trotuar. Ceva ciudat, o stare de plutire, 
însoţită de panică, m-a cuprins. Am apucat-o bezmetic spre casă... 

Duşul fierbinte, apoi răcoarea dată de pijamaua mătăsoasă şi 
confortul patului dublu m-au mai liniştit. M-a cuprins o plăcută 
toropeală, între somn şi starea de veghe ... 
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...Eram judecător. În robă. În şedinţă publică. În faţa mea, 
stătea un om amărât, umilit de cătuşele care-i răpiseră libertatea. 
Am rămas surprins de uşurinţa cu care am acceptat hotărârea 
juriului. Inculpatul a fost, după cum am întărit eu însumi prin 
lovitura de ciocănel, condamnat. 

M-am trezit împachetat în transpiraţie. Şi caldă, şi rece. Am 
sărit din pat. Nu mai aveam pe mine pijamaua din mătase, ci o 
cămaşă lungă de cânepă, care mă rodea. Patul dublu unde mă 
odihnisem era acum o laviţă de lemn negeluit. 

Am fugit la uşă şi am dat-o în lături. În camera alăturată 
dormitau nişte babe, ţinând în mâinile tremurânde flori ce 
încolăceau lumânări galbene. 

S-au uitat speriate spre mine, făcându-şi cruce. Am încercat 
să le vorbesc, dar nu mă auzeau. Am vrut să le ating, dar nu 
reuşeam să mă apropii de ele. Într-un târziu, am renunţat. Am 
deschis o altă uşă. Tot ele s-au ridicat speriate, înmulţind numărul 
crucilor făcute. În încăperea unde am intrat, o bucătărie, femeia 
căruntă şi plânsă, care pregătea o mulţime de bucate, a scăpat din 
mâini blidul cu prăjituri. Am crezut că m-a zărit. Dar de unde? 
După ce s-a închinat şi ea, mi-a întors spatele, apucându-se să 
strângă cioburile de pe jos. Nu ştiam ce să mai fac, aşa că m-am 
resemnat s-o mai urmăresc. 

Prăjiturile de casă, colacii şi cozonacii rumeni din care am 
vrut, în zadar, să gust, au fost aşezate în faţa babelor îndoliate, iar 
curiozitatea m-a împins spre ceea ce se ascundea dincolo de 
prezenţa lor: un catafalc inundat de flori. 

Spuneţi şi dumneavoastră, să nu înnebuneşti? 
Cadavrul din sicriu era al biciclistului condamnat pe nedrept, 

în locul meu, chiar de către mine. 
Iată de ce am venit să-mi recunosc greşeala şi să îndrept, prin 

prezenta declaraţie, o posibilă nedreptate ce i s-ar face biciclistului 
confundat cu mine şi reţinut”. 
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După ce am citit hârtiile înmânate de căpitanul Duţu, pe care 
o mână nervoasă aşternuse relatarea de mai sus, acesta m-a privit 
întrebător. 

Ca un copil prins cu lecţia neînvăţată, am ridicat din umeri. 
Ceea ce mi-a spus în continuare nu aş fi crezut, dacă ar fi făcut-o 
altul. Aşa, însă... 

„Pe traseul indicat de semnatarul declaraţiei, a încercat să mă 
lămurească Duţu, nu a patrulat nici o maşină a Poliţiei. Am 
verificat personal. 

Şi totuşi, nu am reuşit să-l conving. Tânărul susţinea insistent 
că în zona Răzoarelor avusese loc arestarea unui om.” 

După cum aveam să îmi dau seama ulterior, ancheta a fost 
scoasă din acest punct mort de flerul criminalistului Duţu, care a 
căutat zile întregi în arhivele publicaţiilor vremii o întâmplare 
similară. 

După ce a inhalat praful de pe câteva zeci de colecţii, atenţia 
i-a fost atrasă de un accident petrecut cu peste o jumătate de secol 
în urmă. Atunci fusese condamnat la ani grei de puşcărie un 
nefericit biciclist, acuzat că provocase un accident în care una 
dintre cele trei maşini distruse aparţinea Siguranţei. 

După cum speculase un jurnalist, în mai multe ziare ale 
timpului, fusese o sentinţă suspectă, dată ,în pripă, de un judecător, 
bănuit el însuşi că ar fi fost adevăratul vinovat. 

Condamnatul, un mic funcţionar, s-a sinucis. Gestul lui a fost 
urmat însă, la nici o lună de zile, şi de magistrat. 
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Antiteză 
 

 

 

De-ar curge vara 
într-un potir de suflet 
s-ar duce vântul 
răsfirat 
prin crengi de amintiri, 
și-ar plânge toamna 
ca un rănit în valuri 
chemând doar neaua ultimei iubiri. 
 
De-ar curge iarna 
într-un potir de sare 
și te-aș privi 
rarefiat 
prin vânt 
aș fi oglinda unui ciob de soare 
reflexul straniu 

diluat într-un cuvânt.
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Dispariţia lui Andru 
 

 

 

În rarele ocazii când are un sfârşit de săptămână liber, 
căpitanul Duţu mă invită la o partidă de pescuit. Nu ştiu care 
dintre noi este ghinionist, însă, nu ţin minte ca vreunul să fi 
„capturat” mai mult de doi, trei bibani, câţiva caraşi sau un 
ciortănel de până-n kil. 

Şi, totuşi, nu l-am refuzat niciodată. Colţul acela izolat de 
stuf ne-a asigurat mereu o linişte firească şi o libertate aparte. 

Tot acolo am auzit cele mai bizare cazuri şi anchete 
poliţiste. 

Ultima dată, când ne-am întâlnit pe malul bălţii, nu mai 
venise singur. Era însoţit de un bătrân mai mult scund decât 
înalt, cărunt, ten măsliniu, ochelari cu destule dioptrii şi ... 
taciturn. Căpitanul Duţu mi-l prezentase ca pe unul dintre cei 
mai buni criminalişti români. 

Acesta „m-a studiat”, a spus sec, Bernea, apoi şi-a văzut de 
undiţele lui. Era o dimineaţă răcoroasă de septembrie. Ceaţa 
densă ce plutea deasupra apei lăsa vederii numai cioturile 
contorsionate ale câtorva sălcii şi trestiile decapitate din 
imediata apropiere. Tăcerea instalată între noi a fost întreruptă 
neaşteptat tocmai de Bernea: „Nu vi se pare ciudată strălucirea 
apei sub vălul ăsta lăptos? Nu încercaţi să priviţi în adânc, 
pentru că nu se ştie ce uşă tainică deschideţi!”, 

Am ridicat din sprâncene şi m-am strâns mai tare în 
treningul subţire de pe mine. 
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După vorbele lui Bernea, liniştea deplină mi se părea 
nefirească. Mai mult, acesta a început să relateze o întâmplare 
petrecută prin anii ’50, care m-a îngrozit, dar, totodată, mi-a 
trezit şi interesul. 

Cu voce egală, fără nici un fel de inflexiuni, ca şi când ar fi 
vorbit pentru sine, criminalistul, faimos odinioară, ne-a 
destăinuit, totuşi, că ambianţa ireală în care ne aflam i-a amintit 
de cazul acela, de mult clasat. 

„La postul de poliţie dintr-un sat de munte se anunţase 
dispariţia lui Andru. Oamenii ni-l descriau ca fiind cel mai 
frumos şi vânjos fecior din zonă. Dorit, deopotrivă, de fete 
tinere şi femei măritate, pe seama lui se ţesuseră tot soiul de 
poveşti de dragoste. 

De la acestea am şi pornit de fapt ancheta, luând în calcul 
o eventuală intenţie de răzbunare fie a unei iubite părăsite, fie a 
unui soţ gelos. Şi erau destui încornoraţi. 

A fost, însă, o pistă pe care am epuizat-o repede, fără 
rezultate. Am scotocit, pe urmă, pădurile din apropiere cu 
ajutorul sătenilor care cunoşteau toate colţişoarele şi râpele. În 
fruntea acestora, rugându-i cu lacrimi în ochi să-i găsească fiul, 
era nea Partenie, tatăl lui Andru, un om falnic şi mândru pe 
care-l simţeam prăbuşindu-se cu fiecare clipă trecută în zadar. 

Pentru coborârea în prăpăstiile cele mai neguroase şi 
adânci am apelat şi la vânătorii de munte, încă nedesfiinţaţi de 
«fraţii din răsărit». 

La sosirea lor în sat, opt ostaşi viguroşi, căliţi în ale 
înălţimilor, nea Partenie parcă renăscuse. 

Îşi adusese aminte că şi el a servit în aceeaşi armă. De 
acest amănunt şi de ce i se întâmplase bătrânului s-a legat, de 
altfel, şi o altă cale de rezolvare a cazului. Într-un amurg 
frumos, cum numai acolo am văzut, în jurul unui foc, cu câte o 
ceşcuţă de palincă lângă noi, şi-a început nea Partenie povestea. 
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«Pe mine m-a prins războiul cel Mare şi Sfânt oleacă mai 
în vârstă ca voi, s-a adresat el V.M.-iştilor. După mai multe 
lupte, ajunsesem sergent. Frontul se schimba de la o zi la alta. 
Eram cu grupa mea chiar pe partea cealaltă a lacului, acolo unde 
sunt stâncile alea, ne-a arătat el nişte creste alburii în întuneric. 
Ne prinsese noaptea. Am aşteptat să vină zorile şi o dată cu ele 
noi ordine. 

N-a mai fost să fie, însă. De jos, dinspre lac am auzit 
şoapte tainice, de femeie. Nu vedeam pe nimeni, cu toate că, de 
la înălţimea la care ne găseam, luciul apei părea aproape. 
Prietenul meu a fost primul care s-a supus chemării ăleia 
înşelătoare. N-am putut să-l opresc. A lepădat puşca, şi-a luat 
bereta de pe cap, a fugit până în buza stâncii de unde s-a 
aruncat. Hăul în care a plutit parcă o veşnicie l-a dus la Ea. Nu o 
zăream. Ceaţa lăptoasă l-a înghiţit ca o gură de uriaş. Dar, nu 
definitiv. Împins deasupra acesteia, i-am auzit urletul de groază, 
înainte de a fi tras în adâncuri de ceva sau cineva. 

A încercat să se opună. Degeaba. Numai o mână i-a mai 
ieşit. De adio sau de chemare. Parcă eram paralizat. Înainte să-i 
pot împiedica şi ceilalţi doi camarazi ai mei s-au dus după el. Ei 
nici măcar n-au căzut în apă. S-au zdrobit de stâncile pe care 
vedeam grozăvia trupurilor însângerate. Nu pot să-mi dau seama 
cât a trecut până s-a ridicat ceaţa şi a apărut vedenia aia. 

"Vino! Vino la mine! mă amăgea cu rugăminte în glas. Nu 
poţi scăpa!, mi-a zis. Te caut de amar de vreme... Hai!" Am 
încercat să mă întorc şi să fug. Nu am reuşit, iar ea ştia că sunt 
sub puterea ei. 

Mi-a mai spus că ne cunoscusem în India, ea era Sarah, eu 
Rajiv, şi că-i scăpasem. Cum mai făcusem şi peste alţi mulţi, 
mulţi ani, când ea era Andra şi eu Andru. A fost un nume care 
mi-a plăcut şi i l-am dat copilului meu, a întrerupt puţin firul 
relatării nea Partenie. "Acum e timpul nostru, îmi şoptea. Să nu 



  

 64

îl pierdem. Suntem amândoi atât de aproape şi de tineri. 
Priveşte-mă!" 

Ochii îmi ieşiseră din orbite, fascinaţi de unduirile ca de 
viperă ale Sarah-Andrei. Ultima fărâmă de împotrivire mi s-a 
topit în şoapte, a coborât glasul bătrânul. M-am ridicat şi am 
pornit spre ea. Am ajuns în marginea stâncilor. Golul de sub 
mine nu mă mai speria. Mă şi aplecasem spre cădere când 
cineva, dinapoi, m-a smuls ca pe un fulg. M-a aruncat pe umeri, 
mai mult mort decât viu, şi a început să fugă în neştire. Urmăriţi 
de vocea Ei. 

Când nu s-a mai auzit decât foşnetul brazilor, m-a aşezat 
pe muşchiul gros al pădurii. Mi-am revenit din leşin într-o 
durere de parcă fusesem rupt în bucăţi. 

Eram legat fedeleş cu o sfoară pe care o ţin şi acum în pod. 
A fost atât de tare că abia au putut să o taie, cu baionetele 
ascuţite ca briciul, camarazii care m-au găsit.» 

Fără nici un alt cuvânt, nea Partenie s-a ridicat şi a plecat, 
şi-a continuat Bernea relatarea. 

La fel am făcut şi noi, unii gândindu-se că bătrânul şi-a 
pierdut minţile. După câteva zile şi căutările vânătorilor s-au 
dovedit inutile. Echipa operativă începuse să agreeze ideea 
vehiculată de localnici despre o presupusă «fugă în lume» a 
tânărului căutat cu vreo iubită. Mergând pe noua pistă, au pus pe 
jar şi poliţiştii altor inspectorate. Fără sorţi de izbândă, după 
cum le-am spus. Altceva avea să se întâmple. Când le-am cerut 
să chemăm un scafandru, mi-au zis că am luat-o pe urmele lui 
nea Partenie, arătându-mi semnul binecunoscut din dreptul 
tâmplei. Când, însă, chiar după prima scufundare, scafandrul l-a 
adus la suprafaţă pe Andru, şi-au făcut semnul crucii. Mai ales 
că era legat fedeleş, cu o sfoară pe care cu mari eforturi au reuşit 
să o taie. Avea împletitura identică cu aceea pe care au găsit-o 
în cufărul cu care nea Partenie venise din război. Numai că una 
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era îmbătrânită de vreme, iar cealaltă parcă era făcută ieri. 
Amândouă din acelaşi soi de cânepă cultivată doar în cătunul 
acela, din nordul Indiei.” 
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Tată! 
in memoriam 

 

 

 
 

Aş vrea să-ţi vorbesc, dar e parcă târziu 

în cumpăna nopţii stele te cheamă,  

privirea de gheaţă se stinge-n pustiu  

şi-n suflet tânjeşti după dorul de mamă. 

 
Vecinii ţi-au spus ... tu credeai c-o să mergi  

la gardul bunicii căzut într-o rână,  

fântâna s-o cureţi, grădina s-o dregi,  

nea Ghiţă şi alţii au zis c-o să vină ... 

 
Pe dealuri foşneşte a fân necosit  

iar oamenii trec cu coase-n spinare  

în vara aceasta, îţi spun negreşit,  

amurgul de bronz îţi va lua amânare. 
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Aşteaptă nepoţii să-i scoţi la plimbare,  

să stăm la o cupă de vin mofturos  

în ora tăcerii cu iz de visare  

povara din umeri să zacă pe jos. 

 

Ţi-aş cere un sfat, dar e mult prea târziu  

în mine tăcerea nu mai încape,  

mă trezesc răstignit ca un strigăt pustiu  

navigând infinit printre umbre de ape. 
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Regăsirea 
 

 

 

Căpitanul Duţu, cum îmi place, şi nici pe el nu îl deranjează, 
să îi spun, conferindu-i, parcă, altă prestanţă decât anostul 
inspector principal, era mai abătut ca niciodată. Nu că ar da 
dinafară de efuziunile socializării, dar nici taciturn nu este. Poate şi 
asta ne-a apropiat, de-a lungul timpului: faptul că este un om 
normal; cu gândurile, bucuriile, grijile sau tristeţile sale; cu 
perioade alternante, de om bine dispus ori posac. Un tip care 
vorbeşte potolit, cumpănindu-şi bine cuvintele, expresia, gesturile. 

Prin câte situaţii trecuse şi câte cazuri rezolvase, dacă le-ar fi 
luat pe toate la modul personal, probabil, ar fi fost de mult la 
„Turturele”, aşa cum îi plăcea să îi alinte, fără pic de ironie, pe 
sărmanii aceia cu probleme psihice, dintre care mulţi i-au fost 
„clienţi”. 

Era, cum am zis, un om normal şi tocmai acesta era 
„barometrul” prin care înţelegeam, din start, „cât de groasă este 
problema” cu care se confrunta, şi asta fiind tot o expresie de argou 
preluată de ofiţer din limbajul celor cu care intra vrând-nevrând în 
contact, obligându-1, desigur, meseria lui de criminalist. 
Începusem să vă spun, aşadar, că l-am găsit într-o stare de apatie 
soră cu depresia. 

„Am muncit la cazul ăsta cu atâta ardoare şi dorinţă de 
reuşită, că am avut săptămâni la rând când nu am ajuns pe acasă, a 
început el conversaţia. Adunam tot felul de informaţii, mai bine zis 
frânturi din acestea, şi începuturi de probe, punându-le cap la cap, 
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coroborându-le, eliminând unele şi adăugând altele, analizând şi 
sintetizând, cu răbdare şi migală, orice nou element care îmi crea şi 
cea mai vagă bănuială că m-aş apropia de capătul acelui caz ciudat, 
un ghem uriaş, încâlcit, din care tot descurcam şi desfăceam, fără a 
ajunge la capăt. 

Dispariţia acelui om obişnuit, anunţată la Poliţie chiar de a 
doua zi, de către fiul lui, nu părea să se transforme într-unul dintre 
cele mai dificile cazuri la care lucrasem.” (N.A. Nu spun că ar fi 
fost uşoare celelalte cazuri, dar ăsta, pur şi simplu, dăduse peste 
cap tot eşafodajul a ceea ce la căpitanul Duţu apreciam a fi 
cunoştinţe de criminalistică, experienţă în domeniu şi fler. Mult 
fler, calitate recunoscută, lucru rar în zilele noastre, şi de şefi, dar, 
mai ales, de subordonaţi. Care ţineau la el simplu, neinteresat, ca la 
un frate mai mare). 

„O dispariţie, la prima vedere, ca zecile, sutele, miile de 
astfel de dispariţii, expediate, lapidar, în cifre seci şi în statistici. O 
viaţă, un număr oarecare. Şi totuşi, băiatul acelui om a refuzat ca 
tatăl lui să fie transformat într-o cifră şi, probabil, într-un caz 
nerezolvat”, a continuat căpitanul. 

„Revenea, de fiecare dată, cu aceeaşi nedumeriere. «Cine sau 
ce să fi dus la dispariţia lui Petre?» Cel care, asemenea unui 
metronom, dădea ora exactă vecinilor, prin ora matinală, fixă, de 
plecare sau cea nocturnă, de sosire. Cel care se abătea din drumul 
către serviciu, la aceeaşi oră, fix la aceeaşi oră şi aceleaşi minute 
pentru a intra în magazinul de unde-şi cumpăra câte ceva de-ale 
gurii şi o sticlă de apă minerală; apoi pleca agale, printre copacii 
parcului Alei, ca să ajungă, cu aceleaşi 15 minute mai devreme la 
atelier, pentru ca atunci când sirena răguşită anunţa terminarea 
programului să îşi agaţe halatul în cuier şi să se îndrepte cu aceeaşi 
paşi egali, nici mai înceţi, nici mai grăbiţi, spre casă. 

Ajungea la ceasul înserării, acelaşi ceas dintotdeauna. Şi, 
totuşi, omul acela blajin, liniştit, la locul lui şi cu frică de 
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Dumnezeu, cum mi-a fost descris de toţi cunoscuţii şi vecinii, 
parcă ... intrase în pământ. Doamne fereşte! 

Viaţa mergea, însă, înainte, iar cazurile noastre se înmulţeau 
cu fiecare zi. Chiar dacă nu îl uitasem, acel caz trecuse, oarecum, 
în plan secund. Până când, aşa, ca din senin, m-am trezit la uşa 
biroului cu Aurel. Nu a scos un cuvânt, s-a întors, a dat să plece, 
apoi s-a oprit. A aşteptare. L-am urmat, tăcut. Ştiam că urmează 
ceva, dar nu îmi imaginasem că acolo, în capătul străduţei înguste, 
aveam să gândesc reevaluarea cazului. Întins pe caldarâm, cu 
palma dreaptă deschisă a salut, era Petre. Am urmat toate cele 
legale în asemenea situaţii, cu cea mai mare atenţie. M- am ocupat 
personal ca totul să fie făcut «ca la carte». Medicul legist nu 
constatase nici o urmă de violenţă asupra cadavrului, exceptând 
urmele circulare de arsură de deasupra umerilor. Acolo unde, atât 
am reuşit să scot de la el, Aurel Vănescu susţinea că văzuse ceva 
ca nişte aripi. 

Şi repetă asta întruna. 
E liniştit, tăcut, împăcat cu el”, 

a încheiat căpitanul Duţu, pe care l-a cuprins din nou starea aia de 
înfrigurare ce am început să i-o recunosc înaintea rezolvării 
oricărui caz. 

A plecat grăbit la ale lui, nu înainte de a-mi întinde, 
strângând din umeri, câteva hârtii. O copie a declaraţiei lui Aurel, 
pe care, oricât m-am străduit, nu am reuşit să o înţeleg. Iată de ce o 
şi redau, aici, cu siguranţa că mă puteţi ajuta şi, totodată, îi veţi 
arăta şi prietenului meu, căpitanul Duţu, alte piste spre care să îşi 
îndrepte atenţia: 

„Aşteptarea înfrigurată a sosirii lor era întreruptă, doar 
arareori, de câte un zgomot venit de aiurea. Ei trebuiau să ajungă la 
noi de nicăieri. 

Şi totuşi, cred că fiecare materializase acel nicăieri ca fiind 
din văzduh 
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Plutoanele erau echipate complet şi primiseră chiar şi muniţia 
de război. 

Starea de încordare ne stăpânea pe toţi, deşi niciunul nu ar fi 
recunoscut-o. Într-un târziu, necuantificabil, în ceea ce noi 
numeam şi măsurăm, până atunci, ca fiind secunde, minute, ore sau 
zile, repet, într-un târziu imemorial, au apărut. 

Ne-am dat seama că putem percepe acest lucru datorită 
faptului că aveau probleme. 

Da, acel nicăieri era văzduh. Da, acel timp era altceva decât 
timpul nostru, iar aparatul cu care veniseră, silenţios, fiecare celulă 
a trupurilor noastre înţelegând că era altceva decât ceea ce noi 
numeam navă. 

Au aterizat, lin, pe platoul din faţa noastră. De parcă ne-ar fi 
spus: «sunteţi aici, sunteţi înarmaţi, sunteţi mulţi, sunteţi pregătiţi 
de rău, dar noi am venit pentru că nu ne temem. Am venit să vi-1 
arătăm: este omul vostru! Nu l-am forţat să vină, ci a dorit-o. Nu   
l-am ajutat. A găsit singur calea către noi.» Când trapa s-a deschis, 
a apărut, intr-adevăr, el. Îl recunoscusem. Şi, totuşi, parcă era altul. 
Mai tăcut, mai tânăr, mai strălucitor. Dar o strălucire altfel decât 
ceea ce înţelegeam până atunci prin acest cuvânt. 

Era o strălucire... estompată, mată, dacă poate defini cineva 
astfel strălucirea. 

Câţiva, speriaţi, dintre soldaţii plutoanelor au ridicat armele 
la ochi, pentru tragere. Când au ţintit interiorul ce se ghicea înapoia 
trapei, au început să tremure. Şi să perceapă întunericul ce-i 
împresura de peste tot, făcându-i să se îndrepte haotic, periculos, 
cu armele în toate direcţiile din jurul axei lor, chiar lovindu-se, 
ciocnindu-se între ei. Asta până când din interiorul acela a răzbătut 
liniştea. Densă, palpabilă, existentă în dimensiunile noastre ca a 
patra sau a cincea, a şasea ori a... nici nu mai ştiam câta. Intuindu-ne 
uimirea, el nu a mai continuat coborârea, sau părerea de coborâre 
existentă în mintea noastră, ci s-a întors înapoia opacităţii de 
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dinapoia rampei. Acolo, unde până mai înainte fusese poarta, 
căscată spre hăul întunecat al interiorului. Se pegăteau să plece, 
pentru că, bănuiam, nu le plăcuse felul războinic în care ne 
găsiseră. Plecau, chiar dacă începuserăm să ne temem pentru ei. 
Intuiam că au probleme la aparatul, alt termen nu îmi convine, cu 
care veniseră. 

Atunci ne-a cuprins frica. Vălul negru lăsat în urma lor ne 
mângâia şi ne pătrundea în aceeaşi măsură. S-au înălţat opintit 
printre căsuţele înghesuite una, într-alta, de-a lungul străduţei 
înguste pe care începeam să o recunosc a fi aceea a tinereţii mele. 

Ne aplecaserăm instinctiv atunci când au trecut pe deasupra 
capetelor noastre, lăsând, înapoia lor, dâra de negru, de noapte, de 
întuneric, de orice altceva dar numai de fum, pe care l-ar fi scos 
orice navă de-a noastră aflată în dificultate, nu. În capăt, acolo 
unde se termina străduţa şi începea ulicioara grădiniţei din 
copilăria mea, aparatul acela, semănând acum cu un avion de-al 
nostru, din primele generaţii, din acelea pe care le vedeam 
prăbuşindu-se în filmele despre război, despre al treilea război, sau 
al patrulea, mondial, acel aparat a încercat să se strecoare pe lângă 
casa noastră şi aceea a vecinilor. Acei bătrâni, pe care nu îi 
cunoscusem suficient niciodată şi care, poate, tocmai de aceea ne 
inspiraseră teamă şi reţinere. 

Înclinat pe o parte pentru a reuşi, avionul pierdu ceea ce noi 
numim portanţă şi se prăbuşi, într-o implozie desăvârşită, nu 
înainte ca din el să se ejecteze un alt vehicul în care am ghicit, mai 
mult decât am văzut, din cauza vitezei, una sau două fiinţe, 
dispărând în înaltul cerului. Nu acelaşi lucru se întâmplă, însă, şi 
cu el, acea nefericită entitate cu pielea rozalie, care se prăvăli, în 
flăcări, la pământ, cu una dintre mâini îndreptată înspre înalt, spre 
acel ceva urmărit şi de privirile acestuia: înaltul unde dispăruseră 
însoţitorii lui. Fără a da vreo importanţă flăcărilor care începuseră 
să îl mistuie de la umeri în jos. 
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Am sărit să îl salvez cu disperarea cu care simţeam flăcările 
în care era învăluit, ca şi cum m-ar fi înconjurat. Am strigat la el. 
Nu ştiu de ce, nu ştiu dacă m-ar fi auzit, nu ştiu dacă m-ar fi 
înţeles: să aibă grijă, să stingă văpaia! 

Liniştit, întorcându-şi privirile spre mine, şi mâna după ele, 
în timp ce flăcările dispăreau, mă făcu să mă cutremur. Era el, tatăl 
meu, aşa cum îl ştiam dintotdeauna. Dar mult mai tânăr. Îmi apucă 
mâna, mi-o strânse într-a lui şi, în timp ce starea de panică şi 
tremurul îmi dispăreau, mai mult am ghicit, decât să-i aud şoapta: 
«Ne-am regăsit fiule! Suntem aici!»”  
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Cerbii zăpezilor 
 

Iubitelor mele fetiţe,  
Andreea şi Ana – Maria 

 

 

Din munţi se naşte respiraţia zăpezilor,  

acolo mocneşte amurgul de zeu,  

iată venind cerbii în rictusul buzelor  

cerşind puţin zâmbet obrazului meu 

 

Se pierde pe cer un amurg ca de ceaţă,  

sub noi adormirea ne cheamă pe rând,  

e clipa rănită, lovită de viaţă.  

vânat şi vânător - eu mă ştiam vânînd... 

 

Iar gerul sculptează în gânduri de apă,  

fantoma de ieri ne aruncă pe gard,  

muschetar să mai fiu, doar cu sabie şi capă  

în hanul din nori o să beau ca un bard. 
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Se duce tăcerea şi adorm în zăpadă  

rămâne copilul cu sufletul plin  

prin frunzele reci, ca un vânt de tornadă  

copite de cerb se stropesc cu venin. 
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Teama 
 

 

 

Aştepta cu răbdare, obosită, sfârşitul calvarului. În ultima 
perioadă, chiar începuse să găsească un refugiu în imaginile pe 
care şi le plăsmuia şi în care apărea acelaşi moşneag inutil şi uitat, 
dacă nu chiar ocolit de toţi. Se plimba de dimineaţa până seara prin 
parcul din marginea cartierului, încercând să uite munca intensă, 
de care tocmai se va fi despărţit. Fără crime, fără violuri, fără 
tâlhării, prostituţie şi găinării „Ce viaţă!” Se minuna, minţindu-se, 
pentru ca, imediat, să se întrebe: „Ce viaţă?”… „Ai să fii un bătrân 
drumeţ, rătăcind pe distanţe parcurse aiurea. Fără nici un scop, în 
afară de acela de a-ţi omorî timpul. Timp care te va copleşi odată şi 
odată prin scurgerea lui monotonă”, îşi spunea, din ce în ce mai 
des, colonelul. 

Zilele treceau iute, amintindu-i apropierea momentului când 
„mânjii” biroului îi vor înmâna - în cadrul unei ceremonii restrânse, 
prefăcându-se veseli, zâmbind forţat - cadouri menite să-i 
amintească de reumatism şi calviţie. Începuse să-i pară rău. Tinerii 
poliţişti îi simţeau lipsa numai în anchete, iar, de ceva vreme, nici 
în ele. 

De aceea se şi „chinuia” cu hârţoagele de pensionare şi cu 
rebusul. Meserie de poliţist să tot ai în aşa condiţii. El o mai 
„suporta” încă două, trei săptămâni. Plictiseala începuse să-l 
cuprindă, singurătatea să îl înconjoare. Regreta că va pleca şi din 
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alt motiv. Lăsa în coadă de peşte cazul acela care îi revenea în 
minte obsesiv. 
 

* * * 
 

„Când cei doi bărbaţi insistaseră câteva ore să fie primiţi 
neapărat de şeful secţiunii de Poliţie criminală, eu, căpitanul Duţu, 
nu îmi mai vedeam capul de treburi. Pe masă zăcea un vraf de 
dosare cu «A.I.N.», aşa cum îmi place să spun celebrelor, de-acum, 
«autor nedescoperit». Adică, «Autor Încă Nedescoperit», pentru a 
vă familiariza şi cu iniţialele folosite de mine. Dosare cu nume şi 
sume mari. De miliarde de lei, contrabandişti de inestimabile 
bunuri de patrimoniu, traficanţi de sute de kilograme de droguri, 
alături de nu mai ştiu câţi îmbogăţiţi în urma încălcării 
embargoului la care a fost supusă ani buni o ţară vecină. 

Atunci ce să caute la mine doi bărbaţi care să îşi declame 
nevoia de protecţie şi să îşi destăinuie, cu voci tremurânde, temerea 
în legătură cu siguranţa vieţii lor? 

I-am primit, totuşi, cu gândul de a-i mai linişti. 
Când au intrat în birou, amândoi spelbi, de statură medie, mai 

mult şateni roşcovani decât bruneţi, aşa cum mi-i descrisese 
secretara mea, cu deja cunoscuta ei pasiune pentru «posesorii» de 
ten măsliniu, de aiurea sau chiar din ţară, «numai bani să iasă», mi-
a venit, involuntar, să râd. Uite marile mele piese!. Zâmbetul mi-a 
pierit, însă, curând, transformându-se într-un rictus, atunci când, cu 
voci pierite, de oameni speriaţi, mi-au spus că vor fi omorâţi, 
repetând obsesiv şi panicaţi acest cuvânt. Şi, mai ales, când mi-au 
spus şi cum: fiecare cu o lovitură de secure. I-am ascultat, de 
îndată, mult mai atent. M-am edificat, am zis eu în sine-mi, atunci 
când, în scenă, adică în biroul meu, a mai apărut şi sora unuia 
dintre ei, care, cu un zâmbet într-un dinte, mi-a mărturisit că 
oamenii au dreptate. 
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Soţul ei, un binecunoscut scriitor de romane poliţiste, 
planificase şi îi declarase că ar vrea să verifice unul dintre planurile 
celei mai bine vândute cărţi a lui. I-am expediat reverenţios pe toţi 
trei, propunându-mi să nu trec, însă, cu uşurinţă peste acea 
întâmplare. 

Nu am mai avut cum să mă ţin de propria-mi făgăduinţă. 
Dintr-un cătun situat în Câmpia Dunării, şeful Postului de poliţie, 
un agent, raportase două crime petrecute în aceeaşi noapte. 

Cum «polivalenţa» nerăsplătită a poliţistului se cunoaşte, am 
fost scos imediat dintre «hârţoage», adică dosare cu zeci de 
miliarde şterpelite de indivizi, care mai de care mai oneroşi, şi 
trimis la munca de jos. 
 

* * * 
 

Numai măiestria legistului în recompunerea unor chipuri de 
fiinţe umane dinaintea loviturilor fatale m-a făcut, într-un târziu, 
să-i recunosc, pe bărbaţii care veniseră speriaţi la mine în birou, cu 
nici o jumătate de an înainte. Refuzam să-mi cred ochilor, însă, 
realitatea aia dură mă făcuse să-mi cobor fruntea şi să îmi plec 
umerii. 

Nu luasem măsuri pentru potecţia celor în urma cărora 
plângeau doi copii, două neveste şi sumedenie de rude care, dacă 
ar fi putut, m-ar fi sfâşiat în bucăţi. 

Am trecut şocul primelor clipe, poate şi pentru că nu mi se 
mai întâmplase aşa ceva. 

Nu sunt eu atât de norocos, am gândit, când agentul de poliţie 
din sat mi-a «depus», pe scaunul din faţa biroului, unde scriam 
primele acte de cercetare, pe cine credeţi? Chiar pe femeia aceea 
superbă, care nu-mi plăcuse când venise să-şi «dea în gât soţul», ca 
să-i respect propria mărturisire. 
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Femeie de linie fierbinte, am gândit, în timp ce i-am ascultat 
depoziţia cu destulă circumspecţie. 

Ancheta, pe care am dispus-o şi am coordonat-o după toate 
rigorile celor învăţate până atunci, trena. Ieşise din cercul bănuiţilor 
până şi Ionuţ, recidivist frumos şi brutal, la avansurile şi insistenţele 
căruia soţia uneia dintre victime cedase. Nici cu cel de-al doilea nu 
am avut mai multe şanse. Nevastă-sa, o rubicondă sperioasă, nu 
numai că nu avusese nici o legătură «extra», dar nici nu ieşise din 
cuvântul lui de mascul cam necioplit. 

Mi-am mutat, în cele din urmă, atenţia şi spre pista indicată 
de nesuferita aia de femeie. 

Cum aveam oare căderea să-l acuz pe un om pentru că a scris 
una dintre incitantele proze scurte pe care eu însumi le apreciasem? 

Se spune, şi auzim de nenumărate ori, că întâmplarea joacă 
un rol, şi încă unul al dracului de important, în viaţa fiecăruia. Ei 
bine, eu nu mai cred în asta. În special de atunci, de când, 
străpunsă de o armă albă, cel mai probabil un cuţit subţire şi lung, 
ca un stilet, deasupra sânului stâng, femeia nu rezistase. Trupul ei, 
bine dimensionat, întreţinut, lucrat, cedase. 

Era imposibil să nu te încerce părerea de rău că o aşa 
frumuseţe nu mai era printre cei vii. Te cuprinde regretul fie chiar 
şi numai datorită frumuseţii afişate de femeie şi urâţeniei celui cu 
care fusese sortită să-şi împartă viaţa. Spre sfârşitul anchetei, 
culegând ciob cu ciob din ceea ce fusese o crimă pasională, cum îi 
spunem de obicei, am ajuns la o singură concluzie: soţul ei, 
scriitorul, era ucigaşul. 

Aflase că este înşelat. Dar, oare, ce bărbat ar rămâne 
indiferent la o aşa femeie? Mai ales când îi intră în viaţă, etalând 
tot ce înseamnă farmec şi bunăstare. Dar, uite că aşa a fost să fie şi 
să mi se întâmple tocmai mie. 

La început, nu prea ne-a impresionat cu teancul de bancnote 
şi ne-a făcut să stăm ... pe scaunul nostru. Când a început, însă, mai 
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bine ca la un reuşit spectacol de streap-tease, să îşi evidenţieze şi 
să-şi etaleze formele, oferindu-se să facă o cafea şi să se îndoiască 
de mijloc, evident cu dosul spre noi, pentru a căuta zahărul, fie că 
s-a urcat pe scaunul ăla înalt, apoi pe birou, pentru a căuta ceva în 
arhiva noastră împrăştiată, arătându-ne superbele picioare, ei bine, 
la final, eram robii formelor ei. 

Ba încă eu, «cel mai tare dintre toţi», am invitat-o şi la unul 
dintre cele mai selecte localuri pe care le ştiam. 

Surpriza Clarei, chelneriţa care de multe ori m-a scos din 
rahat, achitând diferenţa dintre suma scrisă pe nota de plată şi banii 
mei de poliţist sărac, a fost mai mult decât totală. Spera, desigur, că 
am să o smulg de acolo, odată şi odată, visând, poate, cine ştie?, la 
o relaţie serioasă. Altfel, nu şi-ar fi permis să-mi toarne, din 
«greşeală», ditamai ceaşca de cafea pe mine sau să îmi servească, 
la cea mai seacă băutură, lămâie. Şi, totuşi, seara a decurs normal, 
abstracţie făcând numai chiloţii pe care-i smulsesem de atâtea ori 
de pe ea şi pe care, acum, Clara, prietena mea, a răzbunare şi 
incitant, îi arăta tuturor celor care avuseseră norocul să fie prin 
preajma mesei ocupate de mine şi de Miruna. 

Eram, însă, dominat ca într-o transă ciudată, inexplicabilă. 
Tocmai eu, care reuşisem să ies din situaţii mult, mult mai grele ca 
asta. 

Fără a părea afectată de ceea ce, sigur, «mirosise» că se 
întâmplă cu mine, femeia aceea splendidă, «secretara biroului 
criminalistic», cum se recomandase încă de când venise, ca 
angajată, la noi, în biroul nostru strâmt, reuşea să stăpânească 
situaţia. Şi cu cât ea mă alinta mai languros, cu atât priveam mai 
obsedat formele Clarei, pe care numai cu o seară înainte le 
crezusem numai ale mele. Iar ca «tacâmul» să fie complet, apăruse 
şi patronul localului, cel despre care ştiam că îi făcuse primul felul 
Clarei. Ochii lui, fixaţi hulpav pe pulpele dezgolite ale fetei, pe 
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care acum realizasem cât o iubeam, mă înnebuneau. Profita, cum îi 
era felul, de lipsa mea de reacţie. Altfel, i-aş fi pocit puţin mutra. 

Miruna mă strângea în braţe, mai posesivă şi mai lascivă ca 
niciodată. Mai puteam face sau zice ceva? Nu! Categoric, nu! 
Miruna îmi ghicise preţul şi marşa pe el. Probabil, sărăcia mea o 
îndemna să procedeze aşa. Nu mă întrebaţi cum au intrat în mine 
cantităţile alea uriaşe de şampanie şi coniac. Până m-am ameţit aşa 
de tare, încât doar ajutat de Miruna am ajuns la maşină. Cu care nu 
ştiu când şi unde am ajuns. Dimineaţa, m-am trezit greoi, mahmur. 
Eram gol, ca la primul strigăt pe lumea asta. Şi singur. Într-un 
apartament luxos de hotel, pentru oameni cu dare de mână. Mă 
gândeam că îmi trebuie banii pe jumătate de lună pentru a achita o 
noapte în locul unde mă trezisem. 

Nici atunci nu mi-am dat seama, însă, şi nici acum nu ştiu 
dacă tot ceea ce mi s-a întâmplat a fost real sau nu. 

Semăna cu o navă. Contopindu-mă în lumina ireală, am fost 
ridicat spre corpul care o emitea aşezat pe scaunul din dreapta 
pilotului, combinaţie bizară, aducând a cyborg. 

Două antene mici, delicate, ieşeau din craniul lipsit de păr. 
M-a mirat culoarea gri, metalică, uşor estompată. Nu mi-a arătat o 
simpatie deosebită, dar nici antipatie. Mai degrabă indiferenţă. 
Asemănătoare celei a omului de ştiinţă care urmăreşte reacţiile 
deja ştiute ale unui cobai. 

Îngrijorat, am privit în jur. Nimic deosebit. În jos, însă, chiar 
sub mine, într-o cutie bizară, pâlpâiau câteva flăcări galbene, 
părând a fi chiar sursa de energie a navei. 

Nu vedeam, însă, nimic în partea unde rămânea hotelul meu. 
Nu auzeam nici un zgomot şi nu simţeam nici o trepidaţie, în ciuda 
faptului că zburam foarte repede. 

Traiectul, puternic ascendent, nu era deviat, indiferent de 
obstacolele întâlnite. Zburam în lungul străzii. 
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Înfricoşat, mă ghemuisem în scaun când zărisem firele de 
înaltă tensiune apropiindu-se. Spre marea mea uimire, nu s-a 
întâmplat nimic din ceea ce îmi imaginam înfricoşat. Nici flamă, 
nici explozie, nici zgomot. Mai mult, când am privit înapoi, 
gândindu-mă la o adevărată catastrofă, totul era intact. 

Peste câteva clipe, am văzut casa bătrânească, în care 
deschisesem ochii şi copilărisem, de parcă nici nu ar fi fost 
demolată în urmă cu ani. Spotul luminos, de un alb incandescent, 
m-a portat pe prispa casei. Acolo m-am întâlnit cu mine, întinerit 
cu mai bine de un sfert de secol. Fiecare kilometru parcurs 
însemnase un an înapoi. 

Înainte de a înţelege bine ce se întâmpla, i-am văzut, lângă un 
leandru înflorit, pe cei doi bărbaţi ucişi. Discutau, în linişte, cu acel 
celebru autor de proză poliţistă, decedat, în penitenciar, în urmă cu 
câţiva ani, din cauza unui cancer galopant. Între ei, atrăgându-mi 
instantaneu privirile, se afla şi Miruna. Ţinea în mâini un baston şi 
o pălărie. Noi-nouţe, aşteptându-1 pe cel care trebuia să le 
primească. Adică, pe mine. 

Mă simţeam ca un fulg. Parcă pluteam. îmi făcea bine starea 
aceea inefabilă. Mă pregăteam să răspund invitaţiei şi să iau loc la 
masa lor. Plăcerea şi intenţia mi-au fost refuzate şi stopate la fel de 
neaşteptat cum începuseră să prindă contur de gând. 

„Recuperat” de conul de lumină şi adus în patul mare, de 
hotel bogat, am redevenit cel de dinainte. Regretând amarnic, până 
la durere, întoarcerea. Nu puteam face, însă, nimănui, nici un 
reproş. Nu aveam motive. Şi nici nu ştiam cui. Eram singur. Doar 
cu teama ce mi se cuibărise în suflet. Într-un colţ al camerei de 
hotel, am zărit, îngrozit, un baston şi o pălărie.” 
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Amintiri din inimă 
 

 

 

Suspendat şi pietros,  

muşcat de gura căldurii  

îmi golesc buzunarul de flori 

pe tejgheaua bătrânului mincinos, 

ros pe dinăuntru de respiraţia umilă. 

 

Îi cer să vândă tăcerea din peşti,  

dar pescarul de ieri cu ochii afundaţi în inima mea  

îşi ascute cuţitele feţei  

şi-mi cere să-i las zălog  

copilul de altădată. 

 

Din mine. 
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Evadatul 
 

 

 

„Nu are rost să înşir acum toate calităţile de care trebuie să 
dea dovadă un judiciarist sau procuror, legist ori criminalist aflat 
într-o echipă complexă de cercetare la faţa locului pentru a-şi face 
meseria şi a se menţine în topul specialiştilor”, a început ocolit 
relatarea căpitanul Duţu, contrar obiceiului. 

„Ce aş dori să spun, însă, este faptul că, mulţi dintre ei, cu cât 
sunt mai buni, cu atât devin mai orgolioşi. Dar, ca să nu generalizez 
şi să supăr pe careva, consideraţi că numai la mine se manifestă 
această trăsătură. Chiar dacă şi ceilalţi din grupa operativă şi-au 
umflat piepturile de erau să le plesnească atunci când am reuşit să 
rezolvăm şi cazul ăla pentru care mulţi şefi îşi pierduseră 
«scaunele». «Cum a fost posibil să evadeze un condamnat la moarte, 
exact în ziua când trebuia executat?», era întrebarea pe care ne-o 
puneam toţi cu nedumerire. Şi, totuşi, aşa s-a întâmplat! 

Măsurile împotriva vinovaţilor şi cele pentru reţinerea 
criminalului în serie, scăpat de la pedeapsa capitală, au fost 
draconice. Cu toate astea, nici după două luni, evadatul nu fusese 
reţinut. Pentru ca, exact în a 66-a zi, norocul să-mi surâdă tocmai 
mie. 

Mă aflam din nou, nu ştiu pentru a câta oară, la marginea 
pădurii unde se bănuia că a dispărut condamnatul la moarte. 
Scotocisem zona aia atât de mult, încât cunoşteam fiecare copac. 
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Surpriza mea a fost totală şi cred că am şi tresărit când l-am 
văzut îndreptându-se spre mine. Avea o privire tulbure, de fiară 
hăituită. Am dus instinctiv mâna în locul unde purtam pistolul, cu 
cartuş pe ţeavă, însă, ceva din atitudinea celui pe care îl căutaseră 
Poliţia, Securitatea şi Armata, atâta timp, m-a făcut să nu-l scot. 

Era speriat ca de moarte. 
Şi-a ridicat mâinile, la încheieturile cărora am pus cătuşele şi 

mi-a zis numai atât: «Am venit să mă Izbăviţi!». 
Dintre toţi cei care au încercat să afle de la el cum a evadat, nu 

a reuşit nici unul. Se retrăsese ca într-o carapace de tăcere 
indiferentă şi totală, din care nu a ieşit decât într-un târziu, când le-a 
spus anchetatorilor că vrea să discute cu mine. 

Era trecut de miezul nopţii, când am fost chemat de acasă. 
Nici nu ştiu când am ajuns la sediu şi, apoi, în celula lui. 

M-a privit cercetător câteva minute, pe urmă, fără să-l întreb 
nimic, a început să vorbească. Greu, şuierat, poticnindu-se aproape 
după fiecare cuvânt: 

«Nu atât gândul crimelor sau obsesia cadavrelor 
contorsionate de spasmele morţii, cât frica... Nu, nu frica, ci 
groaza, materializată în ceva necunoscut, îmi contracta fiecare 
fibră, rărindu-mi paşii, împiedicaţi de lanţuri. 

Pe coridorul întunecat eram împresurat de umbre. Mă 
urmăreau. Am încercat să mă opresc. Noianul lor, însă, mă 
împingea înainte, împotriva voinţei mele. Atâta câtă mai aveam. 

În minte mi-a revenit pentru câteva clipe imaginea animalelor 
mânate spre strunga abatorului, pentru sacrificare. Cum erau 
aşteptate de cuţite şi satâre şi cum ochii li se abureau de sângele 
morţii. 

Am ajuns în dreptul primului gardian. Tremuram. Nu ştiam 
cum va fi CLIPA. Auzisem de nenumărate ori despre MAREA 
TRECERE. Împrăştiasem peste tot moarte, dar abia atunci mi-am 
dat seama că nu mă gândisem niciodată serios la NEFIINŢĂ. 
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Am zărit UŞA. Mai departe nu prea mai ştiu ce s-a întâmplat. 
M-am lăsat dus de şuvoiul invizibil. Nu mă puteam controla. Eram 
împins la dreapta, apoi la stânga, pentru ca, ajuns în mijlocul 
umbrelor, să nu-mi revin decât atunci când am scăpat din acea 
strânsoare sufocantă. 

M-am trezit la marginea unei păduri dese, neguroase. O fugă 
nebună mă ducea spre mijlocul ei. Nu mai vedeam nimic. Faţa, 
lovită şi zgâriată de crengi, îmi devenise carne sângerândă. 

Ochii căutau o geană de lumină. În zadar. Din toate părţile 
veneau spre mine (mă înconjurau) umbre. De care mă loveam sau 
care mă loveau. Inima îmi bătea să-mi spargă pieptul. 

Mai mult de frică. Altfel decât cea de până atunci. 
Atotcuprinzătoare şi insidioasă. 

M-am întrebat unde sunt. Nu ştiam. Am încercat să mă 
întorc. Nu am reuşit. Întunericul a pus stăpânire pe mine. 

Altceva nu îmi amintesc». 
A făcut o pauză lungă, privind prin mine, undeva, departe, 

spre tărâmuri numai de el ştiute, apoi a continuat cu o linişte 
nefirească: «Vă rog să le spuneţi celor de-afară că vreau să se 
termine cât mai repede». 

Am scos caseta din reportofon, am ieşit şi le-am predat-o.” 
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Mângâind suferinţa 
 

 

 

Soldat însângerat 

simt în aceeaşi mână de gheaţă 

frunze strivite, 

adevăr înmormântat în durere  

şl viaţa deschisă 

în adâncimea fiecărei speranţe,  

fără anotimp înlăcrimat 

pe geana dimineţii. 

 

Peste arbori  

o umbră călătoare,  

pasăre de pradă  

năpustită spre viu, 

venită mereu  

din singurătate. 
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Undeva... Cândva... 
 

 

 

Cazul acela, încâlcit şi confuz, expediat de majoritatea 
ziarelor, în câteva rubrici mărunte, la „profanare de morminte”, 
mi-a amintit una dintre multele povestiri cu care bunicul Ştefan 
s-a întors de pe front. 

Îmi spunea bătrânul, cu privirea pierdută în depărtări, că, 
undeva prin Munţii Vrancei, într-unul din rarele momente de 
linişte, când nici nu trăgeau şi nici nu erau ţinte, a venit, spre 
seară, aşa, din senin, o lumină mare, „de la Dumnezeu”, credea 
el, care a cuprins poiana unde stăteau. Nu îşi mai amintea sau, 
într-adevăr, nu ştia cât durase „minunea”. Susţinea, însă, cu 
încăpăţânare, că, după aceea, unul dintre camarazii lui „o luase 
razna”. 

„Ne povestea, măi piciule, cât era ziua de mare, repeta de 
câteva ori bunicul, că a fost dus în Rai. Şi asta n-ar fi fost 
nimic, dar nu îi mai păsa nici de inamici, nici de gloanţe, nici 
de bombe. De nimic. Până la urmă, ce să mai facă şi ofiţerii 
noştri?! L-au lăsat la vatră”. 
 

* * * 
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Dacă la început m-am mulţumit cu ceea ce scria presa, 
care amintea, lapidar, despre un cavou din care dispăruse 
cadavrul unui bărbat înhumat în urmă cu mai bine de zece ani, 
ceva îmi spunea să insist pe caz pentru plusul de informaţii 
necesar unei proze scurte. Şi cum altfel puteam realiza acest 
lucru, dacă nu apelând la cunoştinţele în domeniu ale tânărului 
meu prieten, criminalistul Duţu?! Ceea ce părea, însă, destul de 
facil, avea să îmi demonstreze cât de mult mă înşelasem. În 
primul rând, nu am dat de Duţu. Aproape două luni de zile. În 
garsoniera lui, de burlac, soneria de la intrare şi telefonul 
sunau degeaba. Când îl căutam la birou, aceeaşi duduie 
apatică, cu acelaşi glas plictisit, îmi spunea că nu a revenit din 
misiune. 

Intuiam eu bine unde era plecat, aşa că am încercat „să-i 
iau urma” în oraşul de la Dunăre, unde se petrecuse 
evenimentul ce mă interesa. La Poliţie mi s-a spus că nu este 
acolo, deşi simţeam minciuna de la o poştă. 

„Ce să fac? Hai să iau pe cont propriu o anchetă!”, mi-am 
zis. 

După câteva zile de alergătură fără spor, de discuţii 
sterile, oboseală şi nervi cât cuprinde, din cauza tăcerii cu care 
mă întâmpinau toţi cei care aveau o cât de mică legătură cu 
cazul, m-am resemnat. Şi chiar începusem să uit de el, până 
când l-am întâlnit pe căpitanul Duţu. Niciodată nu l-am văzut 
atât de marcat ca atunci. Paloarea şi cearcănele care-i trădau 
oboseala le cunoşteam. Detaşarea, de om rupt de realitate, nu. 
Ştiam că insistenţele îl supără, aşa că l-am lăsat în pace. De 
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fapt, m-a îndemnat la asta mai mult acel ceva ce izvora de 
dincolo de fiinţa lui. 
 

* * * 
 

După vreo lună, într-o vineri, m-a sunat. Mă invita la o 
partidă de pescuit. El. Tocmai el, de care trebuia să mă ţin scai, 
săptămâni întregi, până reuşeam să-l scot la o baltă. Preţ de o 
oră, cât a durat drumul, cu hârbul meu de Dacie, n-a scos o 
vorbă. 

Ne-am aşezat într-un loc izolat şi, după lansarea câtorva 
„beţe”, am început aşteptarea. 

„Ce-ar fi să te trezeşti lângă tine cu cadavrul unei rude 
apropiate, decedată şi îngropată cu câţiva ani în urmă? Şi, mai 
ales, să arate ca atunci când l-ai coborât în mormânt?”, m-a 
întrebat, ori s-a întrebat, într-un târziu Duţu, cu o voce atât de 
lugubră încât m-a făcut să privesc în jur şi să mă strâng 
instinctiv în mine. 

„Am stat şi am cercetat cavoul ăla zile şi zile la rând, a 
continuat obosit. Ba chiar şi câteva nopţi, unii lângă alţii. 
Nimic. Teama, de început, dispăruse. Construiam fel de fel de 
ipoteze, care se năruiau una după alta. Trecuse o lună. Exact în 
a 33-a zi, şeful de post dintr-o comună apropiată a raportat că a 
găsit cadavrul. După atâta aşteptare, nici nu pot să-ţi spun cum 
ne-am aruncat în maşini şi am pornit acolo. Într-o curte 
părăsită, ce mai păstra ruinele casei de odinioară, în loc să 
găsim, cum ne imaginasem toţi cei din echipa criminalistică, 
un schelet, şeful de post ne-a arătat, făcându-ne cu greu loc 
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prin mulţimea adunată, trupul unui bărbat ce jurai că doarme. 
Lângă el, ţinându-şi fruntea în palme, un altul, atât de 
neajutorat, încât ar fi stârnit mila oricui. «E fratele mortului», 
ne-a lămurit poliţistul din comună. Dă-ţi seama că am asistat la 
reînhumare. Jalea familiei era a frică. El, fratele, părea calm,. 
însă, până când a rămas singur lângă pământul reavăn. Atunci a 
început să urle. Să scormonească şi să urle. Ne-am luptat vreo 
şase oameni să-l ducem în maşină. A trebuit să aşteptăm alte şi 
alte zile, să-şi revină. Abia atunci am reuşit să vorbim cu el. A 
scris şi o declaraţie, i-am citit-o de atâtea ori, încât pot s-o 
redau ca pe o poezie”. 

„Lumina s-a oprit deasupra locuinţei mele. Fascicolul 
aţintit spre camera unde dormeam estompa toate celelalte raze. 
Am început să plutesc într-un vârtej Dumnezeiesc. Nu auzeam 
nimic, nu simţeam nimic. Eram eliberat de toate şi de tot. Îmi 
făcea bine starea aia inefabilă. Am ajuns undeva, într-un oraş 
cenuşiu, strălucitor, înapoia materialelor superfinisate. 
Simţurile toate îmi erau concentrate în priviri. O joacă, 
inimaginabilă, de sfere şi cuburi, conuri şi cilindri. Nu doream 
să ştiu ce va mai fi până când nu l-am văzut. Era el, Fratele 
meu. Înveşmântat în alb pur, halucinant, ca într-o uriaşă 
hlamidă. Calmul cu care m-a întâmpinat era deasupra 
umanului. Ireal. M-a întrebat dacă vreau să rămân. Cu o durere 
inexplicabilă, am negat. 

Refuzul, parcă simţit de DEASUPRA, mi-a fost curmat 
brutal. 

Reintrat în iureşul conului de lumină, am fost depus în 
curtea casei ce-mi trecuse copilăria. M-am întâlnit cu mine şi 
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cu fratele meu, copii. Altceva nu ştiu. Unde şi cine am fost, 
unde şi cine sunt?”. 
 

* * * 
 

Nemulţumit de ceea ce a aflat de la mine, spunându-şi 
probabil că trebuie să ştie mai multe, nu pentru o scurtă proză 
poliţistă, ci să aducă dovezile necesare unui studiu de 
anvergură, cineva, cândva, s-ar putea să continue cercetările. 
Undeva prin Munţii Vrancei, undeva la Dunăre, undeva ... 
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De treci. De ieri 
 

 

 

De treci de mine, peste graniţa de ieri 

strivitele ore nu vor mai plânge, 

vor stinge în şoapte ascunse dureri 

şi o tristeţe, pictată cu sânge. 

 
Sufletul rupt în amurgul de ieri 

în crucea zilei se răstigneşte, 

ochiul priveşte umplut de poveri 

sorbind liniştea. Se odihneşte. 

 
Flămând de lacrimi mi-am umilit tăceri 

încălzite în cântec, dezbrăcat de cuvinte, 

mă voi întoarce în veşmântul de ieri, 

adiere rănindu-şi curcubeele sfinte. 
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Timpul 

 

 

 

Început de secol XX. În luna decembrie, a primului an 
de pace, după război, am fost cuprins de boală. De tifos. Sau 
poate că mă întorsesem cu ea din prizonierat şi, până atunci, 
m-a ros, tăcută, pe dinăuntru. 

După trei săptămâni de zbatere între viaţă şi nefiinţă, 
am chemat preotul. 

Ştiam din lagărul unguresc, de la camarazii mei, că, 
dacă ai zăcut atâta timp, mori. M-am spovedit şi am fost 
împărtăşit creştineşte. 

În ziua aceea, stăteam întins în patul meu. Eram slăbit şi 
mă împăcasem cu gândul sfârşitului. Dintr-o dată, spre seară, a 
apărut o lumină puternică în tavanul odăii. Atât de 
strălucitoare, încât m-am speriat. Am închis ochii, spunându-
mi, împăcat, „asta a fost”. 

Trecuseră câteva clipe, câteva ore sau zile, când am 
îndrăznit să privesc în jur. Eram deasupra trupului meu. 
Ţineam în mâna dreaptă flori, iar în stânga, un pocal. Plimbam 
cele câteva fire, de busuioc, am zis, după mirosul 
inconfundabil, puternic, deasupra trupului inert pe care îl 
recunoşteam ca fiind al meu. 

Resemnat şi liniştit, mi-am văzut soţia aducând 
lumânarea. Nu ştiusem că o avea pregătită. Doar a aprins-o.  
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* * * 
 

În plutirea aceea, mă întorceam, cu detalii limpezi, 
foarte clare, în curtea locuinţei căzute în ruină. Regăseam casa, 
bătrânească, măruntă, cochetă, ca fiind a mea. Revedeam şi 
grădina, cuprinsă de bălării, potecile, înţelenite şi ele, copacii 
cu lăstarii crescuţi în dezordine şi pomii cu crengile rupte. 
Eram, fără doar şi poate, acasă. Uşile erau încuiate, peste 
golurile geamurilor sparte fuseseră pironite scânduri care 
atârnau putrede şi negre în dinţii fierului, roşi de rugină 
străveche. Pe prispa de pământ din faţa intrării creştea muşchi 
verde îngălbenit, aproape putrezit şi el de trecerea timpului. 
Era ger şi ningea uscat. Fulgi îngheţaţi. Ninsoare potolită, ca o 
împăcare. 

Cu boturile aburinde pe pragurile troienite, tremurau 
câinii aciuaţi de pretutindeni. Îi recunoşteam aproape pe toţi, 
credincioşi, şi după moarte, fantomelor ce ar fi trebuit să 
bântuie casa. Fantome ale celor pieriţi şi care, odinioară, îi 
hrăneau. 

În clădirea părăsită şi însingurată nu mai erau, însă, nici 
măcar umbre ale trecutului. Se făcea, apoi, în visul pâclos, că 
nu mai ştiam nici cine locuise, vreodată, acolo. Aveam doar o 
vagă presupunere că fuseseră „ai mei”. Toţi. Români, bulgari, 
polonezi. Ştefan, Petcov sau Pan, aşa cum valurile vieţii, ale 
timpului, ale războaielor şi necazurilor îi aduseseră în acel loc, 
în acea curte, în acea casă 

Într-un colţ părăginit al grădinii, unde îmi petrecusem 
nenumărate clipe ale copilăriei şi, mai târziu, ale unei tinereţi 
de penitenţă cazonă, printre tufişuri descărnate, stătea, 
prăbuşită pe o parte, a renunţare, crucea aceea veche din piatră 
cioplită, acoperită de licheni, păstrând, însă, luminoasă şi vie, 
la mijlocul ei, poza emailată a mamei mele. 
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M-am întors către ea, ştiind că va fi acolo, că trebuia să 
fie acolo, că este acolo. Ştiind că ea mă ştie. Că numai ea 
singură mă mai ştia. 

Sub ninsoarea albă, prin văzduhul vineţiu, înrourat de 
aburul răsuflării mele, am văzut-o deschizând dintre pleoapele 
veşniciei ochii ei mari, calzi, iertători. Acea unică privire părea 
să conţină în ea tot ceea ce eu aş fi vrut să spună şi nu spunea. 
Unde sunt plecaţi cu toţii, toţi ai mei, unde s-au dus, ce s-a 
întâmplat cu ei? Şi, mai ales, de ce şi când plecase şi ea să îşi 
afle rostul lângă şi împreună cu ei. 

Crucea, păzitoarea tăcerii şi a cuvântului, privise 
neclintită timpul tot, aşa cum se scursese în clepsidra vieţii 
fiecăruia; aşa cum mă absorbea acum şi pe mine, prin privirea 
caldă a mamei mele, din adăpostul nemuririi sale. 

Ştiam şi ştiusem că nu-mi va răspunde. Nu era nimic 
înspăimântător în acea însingurare, în toată înfrigurarea din jur, în 
ruina stăpână. Cu toţi câinii costelivi şi cu nemişcarea şi cu toată 
tăcerea. Vie şi copleşitoare era doar ninsoarea, albă şi 
învăluitoare. Precum lumina pozei emailate din mijlocul crucii. 
Lumina aceea mi-a străfulgerat, dintr-o dată, amintirile. 
 

* * * 
 

Fusesem, cu doar câteva clipe mai devreme, aşezat la o 
masă, într-una dintre aceste odăi. Şi era vară, şi miezul-zilei şi 
cald. Iar în cameră era o răcoare îmbietoare, odihnitoare. Mi s-
a părut sau chiar am auzit pe cineva strigându-mă din 
depărtare, de la poarta duvarului dinspre Unchiul Păun. 

Acum nu făceam decât să mă întorc înspre poartă, văzând 
într-o clipită de străfulgerare cum ani şi veacuri fără număr se 
prefăcuseră în pulbere, putreziciune şi ruină. Mi-a părut rău şi m-
am întristat. Am plâns, însă, toate le înţelegeam ca fiind normale. 
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Mi-am mai amintit că la poartă nu găsisem pe nimeni. Îl zărisem 
doar, în josul drumului de ţară, spre gârlă, destul de departe, pe 
Unchiul Păun. Şi pe Stanca, şi pe Ion, şi pe Didina, şi pe Cristea, 
şi pe Ioana. Se îndepărtau pe cărarea de sub pomi, pe lângă 
garduri, lăsând în urmă ecouri slabe de clopot de bronz. Şi foşnet 
de borangic. 

Iar pe unde treceau, alăturându-li-se şi Chiosea şi 
Tudor, şi Marina, însoţit fiecare de un alt apropiat, atrăgeau şi 
luau cu ei Timpul. 

În grădina casei vechi, părăsite, de unde soarele şi-a retras 
razele palide, caişii, bătrâni la rându-le, îşi scuturau frunzele în 
bătaia vântului rece, de toamnă. Frunze galbene, lipsite de sevă, 
zburătăceau a moarte. Liniştea estompa şi înghiţea vuietul. Era 
tăcerea de început şi de sfârşit. Iar caişii se scuturau. Cuvintele nu 
mai puteau fi rostite şi nici auzite. Numai gândurile însoţeau 
trecerea spre dincolo. Şi poate că, îmbătrânind, am ajuns să 
înţeleg că zbori şi când te opreşti, după cum e posibil să stai, 
chiar şi atunci când crezi că zbori. 
 

* * * 
 

Am întors atunci spatele ruinei, pentru a reveni iar la 
poarta duvarului acela inexistent. Mă hotărâsem să îi urmez pe 
Ştefan şi pe Marina. Ei luaseră cu dânşii toate duhurile casei. I-
am căutat o vreme, în trăirea lăptoasă, dintre somn şi trezie. I-
am văzut, într-un răstimp, de crepuscul, profilaţi pe ceaţa 
înserării, traversând podul de lemn de peste gârlă şi am auzit 
dinspre lac, adică dinspre Şaica, fâşâitul plaselor de pescuit. Şi 
jale de fluier de os. În timp ce, pe lângă mine, trecea, ca o 
adiere, Timpul. 
 

* * * 
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Eram, împreună cu fratele meu, prizonieri ai unui 
duşman invizibil. Dormiserăm veacurile şi nu ne-am trezit 
decât pentru a ne spovedi. Ne-am rostit originea. Îndepărtată, 
cunoscută, sacră. Ne-am întors, la început de veac douăzeci, 
pentru a rosti, pe pământ străin, în prizonierat, numele 
tărâmului străbun şi al unor amintiri aflate la început de uitare. 

Tristeţe. Dorinţa de a readormi. Statui. Nu ne mai 
regăseam în acea stare războinică. Nu mai aveam loc într-o 
lume a răului. Vis clar şi straniu. Cam în acelaşi fel ca într-un 
mit. Atunci când nu ne sunt actualizate modalităţile vieţii 
pământene pentru a le trăi. 

Iar noi, eu şi fratele meu, veniserăm din mitul ce 
consumase esenţe pentru a înapoia prezenţe, certitudini. 

Ca dintre buruienile încâlcite ale grădinii părăsite în 
care crucea purta în mijloc fotografia emailată a mamei, 
iluminând uitarea. Visul, pe care în egală măsură îl visez şi în 
care mă simt luminat, revine iarăşi şi iarăşi. 

Luciditatea, sumbră, caută să răzbată spre el. Rătăceşte 
calea, încearcă din nou şi realizez, pentru o fracţiune de 
secundă, sau şi mai puţin, că toate întrebările care îmi încolţesc 
în minte nu se referă decât la lucrurile deja risipite sau rătăcite. 

Şi nu mi le pun decât în legătură cu fiinţele care au dat 
formă şi conţinut vieţii mele de până atunci. 

Sau, de unde a venit acea consistenţă a ei? Şi, mai ales, 
din ce necuprins? 

Asta cu atât mai mult cu cât, trăind în timp, în mit sau 
împreună cu amândouă, mi-am zis că e întotdeauna prea târziu 
sau prea devreme, de unde şi starea continuă de ezitare, 
alternanţa perpetuă de îndoieli, de nehotărâri, de calcule sau 
regrete. Timpul nesiguranţei este întotdeauna dublu. Ori cel 
care a trecut, ori cel care n-a sosit încă. Aşa l-am trăit în acel 
lagăr şi, mai târziu, când tifosul era să mă răpună. Dimineaţa 
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îmi spuneam mereu, dar absolut mereu, că e prea devreme să 
mă gândesc la seara care ar fi trebuit să vină. Iar seara, târziu, 
că … e prea târziu.  
 

* * * 
 

Noapte şi libertate de cuget. O scânteie alb-roşiatică 
străluminează cerul. Acolo, sus, stăruieşte, pentru o clipă, 
licărul de viaţă şi de moarte. Iar paradoxul, unul mai mare 
decât toate, încearcă să te ia în stăpânire şi să crezi că poţi 
birui murirea. 

Atunci, numai atunci, îţi dai seama că poţi să ridici ca 
stavilă neputinţei doar ideea. Aceea că poţi fi şi existenţă, şi 
pieire. Până când vei reuşi să atingi cuprinderea înţelesului că 
absolut, dar absolut tot ce este în afara noastră, înseamnă 
Dumnezeire.  

Am fost şi am rămas un biet slujbaş al vieţii mele. Una 
în care am simţit răcoarea aspră a gândului de a fi. O viaţă 
grea, ca o noapte neguroasă, plină de zgomote şi de întuneric, 
de tăceri şi de lumini. De lipsă şi prea plin de iluminare şi de 
întuneric. De ceea ce sunt şi de tot ceea ce nu am putut fi.  
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Numele ierbii 
 

 

 

Descântecul mâinii 
peste seara cu mirosul cosit 
îl ştiam din adormirea 
tabloului împăienjenit,  
de atâta vorbire 
 
Glasul rărit în stridenţa 
numelor aruncate sub copite 
şi cai prăvăliţi peste mult  
sau mai mult 
decât caii morţi am văzut 
iarba crescută pe cranii. 
 
Unde ne sunt 
oasele dictării de sine?  
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Puful din leagăn 
 

 

 

Trotineta s-a încâlcit 

în barba bunicului, deasă de vorbe, 

căci mărăcinii erau în curtea de ieri 

a tatălui său, poreclit Ion. 

 

Mi-am desenat o casă fără tinereţe 

cu mult puf pe la geamuri 

prin aerul adormit adie mămăliga 

bunica la geam coase 

acelaşi pendul neastâmpărat 

şi-l opreşte 

mereu pentru mine. 
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