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De unde ºtim cã
Pãmântul nu e infernul

altei planete?
Aldous Huxley



Partea întâi
ÎNCEPUTUL

În toamnã, pe la sfârºitul unui septembrie cu zile uscate, senine,
primise ordinul de încorporare. Îl aºtepta, era pregãtit. ªtia cã va
merge la un detaºament de muncã, dar perspectiva nu-l mai speria,
cu toate cã de câteva luni trãia chinuitor, epuizat, cu sufletul fer-
feniþit. Nãpasta cãzuse brusc, iraþional, ca un trãsnet. Pânã atunci
nu-ºi ascunsese mulþumirea, îºi continua studiile sub bunele auspicii
ale intrãrii la facultate, profesorii, colegii îl apreciau ºi atitudinea
lor de respect îi dãdea curaj, îl ambiþiona, era sigur pe el, poate
uºor nedumerit cã prea se bucura din plin de viaþã. Destinul îi pãrea
cãlãuzit sub pecetea unei lumini intense, binefãcãtoare, se consi-
dera protejat ºi norocos. Cunoscuse ºi iubirea. Se îndrãgostise de
o colegã cu care forma „cuplul inevitabil“, cum îl numeau unii,
tandru, atrãgãtor, predestinat.

Dezastrul venise prin februarie, gãsindu-l total nepregãtit, bui-
mac. Copacul zvelt, bogat, era culcat la pãmânt, retezat de acolo de
unde crescuse mai puternic… Atunci tatãl îi fusese arestat ºi, la puþin
timp, condamnat la ºaisprezece ani muncã silnicã, apoi i s-a comu-
nicat exmatricularea, al doilea ºoc odios, care i-a adus coºmarul,
inevitabila lui cãdere. De aceea se îngrozea de torentul anilor care
vin spre un bolnav fãrã remediu, fiindcã terapia asupra psihicului
sãu nu putea avea niciun efect atâta timp cât imunitatea îi pierise,
el rezistând sfâºiat ca un animal hãituit, la voia imprevizibilului pe
care n-avea cum sã-l înfrunte. Se simþea lovit, cu faþa în jos… Silueta
unei statui vii pornite de pe soclu, incapabilã sã emitã cel mai
slab þipãt al disperãrii… Strigãt în gol, deznãdãjduit, sinistru, ca
o ultimã alarmã. 

Un singur fapt vrednic de luat în seamã în toatã aceastã migrenã
moralã abruptã fusese angajarea lui, în urmã cu trei luni, la fabrica
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de cherestea. N-avusese încotro, trebuia sã trãiascã ºi el, ºi mama
lui, un salariu îi putea salva, pentru cã ajutoarele bunicului nu erau
nici îndeajuns, nici pe termen lung. Alesese fabrica unde tatãl lui
lucrase un timp ca ºef de unitate ºi unde îi luase locul tovarãºul G,
prieten vechi de familie, un bãrbat înalt, cu faþa palidã, dintotdea-
una mai bãtrân decât rigoarea vârstei naturale. 

Sosise la noul loc de muncã într-un miez de noapte posomorât,
pe o burniþã deasã. Coborâse pustiit din tren, fãrã sã întoarcã faþa
dupã ºirul de vagoane cu câteva ferestre luminate uniform, de parcã
ar fi schimbat sudoarea negurilor. Bâjbâind, îºi târâse picioarele peste
linia feratã, cãtre poarta fabricii, unde a aºteptat pânã la ziuã, când au
intrat primii lucrãtori, îmbulziþi, nepãsãtori. A crezut un moment
ca mintea i-o luase din loc, pornise pe furiº din el, nu mai împot-
molea nimic din strivirile de pânã atunci ale creierului, îl lãsase ca
pe o cutie de carton goalã, mototolitã în formã de om, dinlãuntrul
cãreia i se evacuase fiinþa… S-a dezmeticit odatã cu mâna întinsã,
mare ºi osoasã, a tovarãºului G, cu vorbele lui ieºite dintr-o articu-
lare din ce în ce mai joasã. Îi ceruse sã-l însoþeascã aruncându-i un
surâs de ataºament, oarecum protector.

— Îmi asum un mare risc, îi spuse directorul privindu-l scru-
pulos, fix. Nu-i uºor sã angajezi astãzi – vremurile sunt tulburi –
un student dat afarã ºi, pe deasupra, fiul unui condamnat politic.
E o nebunie! Mã expun, dar o fac pentru tatãl tãu, care mi-a sãrit
în ajutor într-un moment de cumpãnã al vieþii mele. Þi-e dat uneori
sã cunoºti riscuri, angajamente, dar te întrebi dacã tu însuþi eºti
capabil sã le accepþi vreodatã. Ei bine, tatãl tãu n-a ºovãit o clipã!
Vei lucra la expediþie, în depozitul de unde se livreazã cheresteaua.
Notezi cu exactitate dimensiunile fiecãrei scânduri, lungimea, lãþi-
mea, grosimea, sã nu greºeºti, sã nu se gãseascã niciodatã mai multã
marfã la cumpãrãtor ºi mai puþinã pe hârtia ta. Sã nu te laºi mituit
de clienþi! Restul îþi va explica ºeful de depozit. ªtie de tine… 

Îl urmãrea cu admiraþie ºi rãspunse cu un surâs:
— N-o sã vã dezamãgesc, fiþi sigur de asta. Îi semãn lui tata.

Mulþumesc. Recunoscãtoare vã e ºi mama.
— Ce face? Lasã, þi-am pus o întrebare prosteascã…

MAMÃ, TE ROG SÃ NU PLÂNGI
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Tovarãºul G îi strânse mâna ºi, înainte ca protejatul sã pãrã-
seascã încãperea, îi adãugã ºoptit:

— N-o sã ne vedem prea des. Dacã ai neplãceri, cautã-mã seara
la birou. Numai seara, dupã opt. Baftã! ªi-l bãtu pe umãr. Era sã
uit, reveni bãrbatul, am vorbit cu tanti Vichi, o ºtii, vei sta la ea.
Costurile nu te privesc. Masa, la cantinã. Þine ãºtia sã-þi achiþi car-
tela pe o lunã.

ªi îi înmânã un plic.
— Nu-mi mulþumi. La prima ta leafã, avansul, mi-i restitui.

Deocamdatã, atât.
Au dat din nou mâna, iar tânãrul, impresionat, stingher, n-a

avut puterea sã-i rãspundã. 
A doua zi începea o nouã etapã a vieþii lui. Cealaltã intrase în

comã. Cât de greu îi venea sã creadã cã bucuriile nu sunt de lungã
duratã, cã omul poate pluti, dar se poate ºi scufunda, cã oricând
riºti sã devii un strãin în tine, în fiinþa ta, sau în afara ei, ca o rãtã-
cire într-un parcurs fatal. Pãrea un bun înstrãinat, un manechin de
vitrinã mutat din loc în loc, lãsat jos, ridicat, din nou orizontal, iarãºi
sus, când gol, aºteptând veºmântul, când acoperit cu un costum inert,
croit pe mãsurã. 

Zilele treceau cenuºii, oprimante. În cele opt-nouã ore de pro-
gram mãsura cherestea, numãra scânduri punând la unul din capetele
lor semne trasate cu o cretã roºie ca sã nu-i scape niciuna neinven-
tariatã, dimensiunile le nota într-un formular pe care îl preda ºefului
de la expediþie. Când nu avea cumpãrãtori, ajuta muncitorii la depo-
zitarea materialului lemnos dupã anumite criterii de calitate ºi
destinaþie, completa tãbliþele de placaj cu parametrii de identificare
a sortimentelor, fãrã sã omitã data de stivuire, în vederea pãstrãrii
termenului de uscare a scândurãriei. Ziua, luna, anul, transcrise
uniform pe fiecare plãcuþã, înlocuiau calendarul, îl ajutau sã men-
þinã legãtura cu timpul rudimentar, leneº, propulsându-i gândurile.
Gândul îl cantona statornic înapoi la primii ani… Mama… Tata…
Bunicii… ªcoala… Pânã ajungea la cei nouãsprezece ani de acum.
Disparat, suprapus, amalgamat, trecutul se ridica viu, amãgitor, ca
sã-l sprijine. Era cârja existenþei lui… 

ÎNCEPUTUL
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Mama.
Când avea optsprezece ani m-a adus pe lume dintr-o naºtere

prematurã, la aproape opt luni, ºi credea cã nu voi trãi, aºa cã mi-a
grãbit botezul. „Dacã se duce copilul, sã mi-l ia Domnul creºtinat,
sã aibã nume de botez“, îºi spunea mama, aºa cum avea sã-mi
explice mai târziu, ca sã aflu de ce s-a precipitat cu ritualul ºi de ce
sunt nãscut în zodia gemenilor dacã nu am o copie, cum le ºtiam
pe cele douã fete din sat, apropiate de vârsta mea, care semãnau ca
douã picãturi de apã.

În absenþa naºilor de cununie ai pãrinþilor mei, preotul ºi preo-
teasa dintr-o altã localitate, rude prin alianþã, avea sã mã þinã în
braþe unica sorã a mamei, îndrãgostitã atunci de un coleg de facul-
tate. Alegerea numelui de botez a venit de la sine, pentru cã ºi mama,
ºi mãtuºa s-au gândit la acelaºi nume, însã din motive diferite. Întru-
cât tata, mobilizat pe front, nu se ºtia dacã se mai întoarce, mama
a þinut morþiº sã nu i se piardã numele, iar sora ei, la auzul dorinþei,
a exultat, mândrã cã nepotul se va chema ca iubitul ei. Mama îmi
mai povestea, când începusem sã înþeleg ce înseamnã rãzboiul care
îl fãcuse pe tata prizonier, cã îi semãn mult lui. „Parcã ai fi rupt
din el. Abia aºtept sã te vadã… Dar mã tem pentru el, sãrmanul,
cum mi-e fricã ºi pentru tine sã nu rãmâi orfan ca el, cã pe bietul
Alecu, tatã-su, nici nu l-a cunoscut, fie-i þãrâna uºoarã! Bunicã-ta
l-a adus pe lume pe tatãl tãu dupã ce Alecu, ºi el pe front, în primul
rãzboi, murise în luptã!“

Tot de la mama am aflat cã la botez tânãra mea naºã ºi mãtuºã
mi-a ursit sã fiu îndrãgit de fete când voi fi mare, aºa cum ea îl iubea
pe studentul în medicinã, al cãrui nume a devenit astfel ºi al meu,
numele unui mare împãrat care mutase capitala unui imperiu din
Apus în Rãsãrit, construise nenumãrate biserici ºi rãspândise credinþa
în lume. „Ai un nume frumos“, îmi garanta mama, pe când ador-
meam lângã ea în patul cel mare, unde ne pierdeam singuri în aºter-
nutul alb, apretat, ea firavã, eu mic ºi nedumerit. „Numele ãsta
înseamnã statornicie, perseverenþã, însuºiri pe care doresc sã le atingi
spre binele tãu de mai târziu. Eu însã îþi voi spune Tibi ºi, dacã
mama te alintã aºa, tot aºa o sã-þi spunã toþi, Tibi…“

MAMÃ, TE ROG SÃ NU PLÂNGI
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Tata.
Pe tata l-am cunoscut dintr-o fotografie… Aveam vreo patru

ani când deja mã obiºnuisem cu chipul lui prezent într-o ramã maro-
nie cu geam, ultima lui pozã, de ofiþer, pãstratã cu evlavie pe lada
studioului de unde o contemplam mai ales seara, la culcare, când
mã rugam pentru el împreunã cu mama, sã ni-l aducã Dumnezeu
acasã. Icoana Mântuitorului era pe peretele de alãturi, solitarã, iar
eu îngenuncheam pe o pernã moale cu monogramele E ºi C în roz,
cele douã iniþiale de botez ale pãrinþilor, simþind cum mã scufund
în puful pãtratului bombat ca sã mã rog, mutându-mi privirea din
stânga în dreapta ºi înapoi, pe acelaºi traseu, de la Domnul din perete
la poza de pe studio. Mama plângea de fiecare datã, pe când eu aveam
puterea inocentã sã o consolez ºtergându-i lacrimile mereu mari,
coborâte vertiginos spre bãrbie, pe obrajii supþi ºi pe ridurile lor
adânci. „Mamã, o sã vinã tata, sã vezi tu… nu mai plânge…“

Aceeaºi pozã fusese reprodusã în câteva ziare, dupã ce mama
o expediase la redacþii, îngrijoratã cã tata nu se numãra printre pri-
zonierii de rãzboi veniþi de pe front ºi nici veºti de la el nu ajungeau
acasã. Reproducerea din ziar fusese decupatã de mama împreunã
cu textul însoþitor, citit cu voce tare de rudele care veneau în casã,
încât îl ºtiam pe de rost. Rog persoanele care cunosc sau ºtiu ceva despre
sublocotenentul…, din regimentul 41 artilerie, sã anunþe pe soþia lui…,
din comuna…, judeþul…

Cele douã fotografii–bust, cea din ramã ºi cea din ziar, dezvã-
luiau o faþã surâzãtoare, cu o mustaþã cât lungimea buzelor, care
lãsau liber ºirul dinþilor fãrã cusur, parcã de reclamã. Uniforma de
ofiþer era pusã în valoare de o caschetã uºor înclinatã, cu rotundul
stofei mare, ca un acoperiº circular al pecetei ornamentate cu migalã,
specificã gradului militar, ºi deopotrivã al cozorocului care-i umbrea
parþial fruntea. Haina nu-ºi arãta decât umerii unde tronau epoleþii,
însemnele gradatului, ºi cele douã petliþe, închise la culoare, de pe reve-
rele închizãtoare într-un triunghi peste colþurile de la gulerul cãmãºii,
protejând nodul bine executat al cravatei potrivite cu uniforma. 

Imaginea aceasta o aveam bine întipãritã în memorie, nealte-
ratã de niciun alt element al descrierii fãcute de mama, gata oricând

ÎNCEPUTUL
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sã-mi încredinþeze detalii refuzate aparatului de fotografiat, cum ar
fi fost pãrul negru ondulat, ochii cãprui, trupul tineresc. Mã gân-
deam cã ziua de întoarcere era aproape, aveam presentimentul cã
roata timpului s-a pornit spre înduioºata întâlnire amplificându-mi
nerãbdarea cu fiecare ochire îndreptatã pozei, încât orice perce-
pere a contururilor reproduse fotografic se transforma de la sine
într-o imagine realã, palpabilã. 

Proba de recunoaºtere aveam sã o trec curând. „Pregãteºte-te,
mi-a spus mama sigurã pe ea, mâine e ziua cea mare. Vine tata!“
Previziunea era fãrã dubiu, ºtirea se rãspândise oficial de la primãrie,
unde tata telefonase imediat ce trecuse Prutul. În acea dimineaþã
am ieºit devreme din curte în uliþa bisericii, am cãutat o poziþie de
unde sã pot vedea pânã în stradã, pe o lungime de ºaizeci-ºaptezeci
de metri, ºi nu mi-am luat ochii de la acea extremitate a drumului
care urma sã mi-l arate pe tata. Aþintisem privirea într-acolo parcã
fãrã sã clipesc ºi repetam în surdinã: „Hai, vino! Hai, vino! Vino…“
conºtient cã se va petrece evenimentul cel mai important din viaþa
mea de copil, care, înainte de a se produce, mã schimbase, inima
bãtea altfel, o auzeam, reflecþiile erau altele. Cum îl voi recunoaºte,
în ce e îmbrãcat, mai seamãnã cu poza, va ºti cã sunt copilul lui?
Îndoielile îmi aduceau spaime ºi regretam cã nu pot evita intensitatea
unor asemenea incertitudini, încercam sã ascund tulburarea, sã-mi
închipui întâlnirea simplã, ca ºi cum m-aº apropia de poza de pe
lada studioului, familiarã, nu de un tatã în carne ºi oase pe care nu
mi-l aminteam aºa.

Mama îmi cerea sã intru în casã fiindcã aveam mult de aºteptat,
însã eu mã încãpãþânam sã rãmân în uliþã, asemenea unei santinele
în postul de supraveghere, dornic sã am privilegiul de a fi primul
care trãieºte o clipã de maximã fericire, cea mai mare de pânã atunci.

Aºteptarea a fost lungã, dar nu-mi pierdusem rãbdarea. Niciodatã
nu am stat atâta timp în acelaºi loc, cuminte, fãrã sã cer nimic, fãrã
sã supãr pe cineva. Eu ºi uliþa. Deodatã, în jos, la drum, un trup…
Venea grãbit, decis, cazon. Am recunoscut imediat ºapca din pozã,
enormã, uniforma kaki. Faþa n-o puteam distinge. „E tata?!…“ Îna-
inta spre mine… eu am luat-o la fugã în direcþia lui. Alergam…

MAMÃ, TE ROG SÃ NU PLÂNGI
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