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Tuturor celor care supravieţuiesc



Partea I

1

Ziua în care mi-am ucis tatăl era însorită, deşi
lumina era ceţoasă, fără umbre sau contururi. Sau
poate era cenuşie, acea nuanţă de cenuşiu care spo -
ieşte până şi sufletele fără aplecare înspre melanco -
lie. E ciudat cum acesta este singurul detaliu pe care
nu mi-l amintesc; toate celelalte îmi sunt încă vii în
memorie. Dar de ce ar fi important? Contextul, la
asta se reduce totul – contextul. De ce să încerci să
trezeşti natura din indiferenţa ei faţă de noi, oame -
nii? Să n-o mai lungim, aşadar. L-am ucis pe tata aşa
cum ai strivi o insectă. Nu, e prea mult spus, pentru
că în mod normal ai simţi iritare, dacă nu chiar teamă,
într-un act atât de banal. Dar am început să bat câm -
pii – iertare. Mai corect ar fi să spun că mi-am ucis
tatăl aşa cum ai trage aer în piept, calm, fără nici
un efort de a-ţi umple plămânii. 

O lovitură în ceafă şi încă una în moalele capu -
lui, asta a fost tot. Stătea pe canapeaua din salon şi
citea ziarul, ca în fiecare dimineaţă, înainte să meargă
la club, unde înota cei 1 500 de metri în patruzeci
de minute. Bărbat atletic, tata avea mereu grijă de
pielea lui bronzată – bronz de bogătan, unul dintre
semnele evidente ale prosperităţii sale. M-am furişat
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prin spate, sunetul paşilor mei fiind absorbiţi de
covorul miţos. La prima lovitură, pieptul i-a zvâcnit
înainte, ca şi când s-ar fi aplecat să-şi lege şireturile
la pantofi. Îndoit de la jumătate, a primit cea de-a
doua lovitură – miruirea care consfinţeşte botezul.
Sângele în picuri repezi din colţurile gurii; clipe înde -
lungate, tremurul mâinii drepte, înainte să se opreas -
că inertă pe podea; privirea îngheţată de spaimă de
pe chipul său… E relevantă descrierea acestei în -
tâm plări? Sper că n-a fost foarte neplăcută; nu asta
am urmărit.

Am rezemat bucata de lemn în spatele canapelei,
cu o grijă – acum îmi dau seama – exagerată (ca şi
cum ar fi devenit un obiect ritualic). Am ocolit cana -
peaua şi, înainte să-l aşez pe tata, mi-am aruncat
privirea în ziar, să văd ce anume citea înainte să
moară. Era pagina cu anunţurile matrimoniale. La
ce-o fi visând oare în acele clipe? La Aline, pisica
sexoasă cu buzele-i de miere? La Milena, obrăzni -
cătura dispusă să facă orice? Sau la verişoarele sa -
dice, care promiteau totul la dublu? Ştiu, puteam
trece peste secvenţa aceasta, dar ştiam cât de inte -
resat era de anunţurile prostituatelor şi mi se părea
de o omenie înduioşătoare. Am spus „omenie“, dar
„slăbiciune“ ar fi mai potrivit. Era cunoscut, respec -
tat de fapt pentru puterea sa de seducţie. Până să-i
curm viaţa, tata le-a demonstrat tuturor că e în stare
să vrăjească femei de orice vârstă, de orice rang.
Nu-mi imaginam că putea plăti pe vreuna să se culce
cu el. Femeile – toate pe care le-a avut – erau înne -
bunite după el. Prostituatele sunt pentru bărbaţii ca
mine. Sau erau.

Am întins trupul tatălui meu pe canapea şi m-am
aşezat pe margine, la căpătâiul său. Nu ştiu cât am
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stat acolo privindu-l, oricum, destul cât să-mi înti -
păresc în memorie fiecare rid de pe chip. Când i-am
închis ochii bulbucaţi, spaima din privire a dispărut
şi-a lăsat locul unui surâs. Sau poate asta era doar
în imaginaţia mea.

Apoi am chemat poliţia. 
— Veniţi să mă arestaţi, am spus. Mi-am ucis tatăl.

2

Aveam cinci ani când am văzut oceanul pentru
prima oară. Atunci mi-am dat seama cât de mult se
leagă viaţa mea de cea a tatălui meu. Până acum vreo
treizeci de ani, de când se conturează, vagi, vacanţele
de vară, prezenţa lui a atins doar în treacăt existenţa
mea de copil. Nu am avut fraţi sau surori – cel puţin
asta credeam până nu demult –, aşa că mama mi
s-a dedicat mie pe de-a-ntregul. Ea m-a crescut şi m-a
cizelat, ea era în toate visele mele. O poveste de dra -
goste irepetabilă, şi totuşi aidoma atâtor altele. Eu
eram centrul tuturor preocupărilor în lumea mea de
copil, şi eram convins că dragostea şi statornicia mea
îşi găseau ecoul în mama. Dac-ar fi să surprind ce
simţeam în adâncul meu cel mai adânc la acea vreme,
aş spune că eram creatura care-i ieşise în cale ca să
pună capăt oricărei aplecări înspre simţuri. Un final
fericit. Eu eram visul ei împlinit – idealul ei, izbă virea,
salvatorul ei. Adevărul. Dar aşa sună, mai mult sau
mai puţin, povestea tuturor oamenilor, nu-i aşa?

În ziua aceea de vară, bucuria de a fi totul pentru
ea părea să se reflecte în dimineaţa superbă. Cerul
era de un albastru pastel… Mă întorc în timp tot cu
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gândul la natură – iertare. Dar starea mea de dis -
perare sau, poate, urmările ei mi-au păstrat în minte
ziua aceea limpede precum cristalul. Am ajuns pe
plajă după o plimbare prin ţinutul unde ai mei închi -
riaseră o casă. Umblaserăm destul de mult, pentru
că eram curios şi luam la inspectat toate plantele,
pietrele şi insectele de pe drumul plin de praf. Tata
a fixat umbrela de plajă lângă un zid de piatră, iar
mama şi cu mine ne-am dus să construim un castel
de nisip lângă apă. După un timp mi-am luat găle -
tuşa şi am intrat în mare. 

— O să prind un val ca să umplem şanţul, i-am zis
mamei.

Înaintasem câţiva metri în apa mică şi atunci am
văzut un peştişor înotându-mi printre picioare. Vo -
iam să-l prind în găletuşă şi să i-l duc mamei în dar.
Am încercat o dată, de două ori, dar mi-a scăpat de
fiecare dată. Pentru o clipă, m-am gândit să renunţ.
Dar voiam s-o impresionez pe mama, şi asta era mai
important decât orice măsură de precauţie. Am fugă -
rit peştişorul până când m-am trezit cu apa înaltă
până la piept. Nu ajunsesem niciodată aşa departe
de unul singur şi mi-ar fi plăcut să mă ţină strâns de
mână un om mare. Unde era mama? 

— Mamiiii, am început să urlu.
Peştişorul se întorsese din nou pe la picioarele

mele şi se juca. În zare, se forma deja un val imens,
mult mai înalt decât mine. Am fost măturat în vuie -
tul valului care se spărgea. Iar în dimineaţa însorită
totul s-a întunecat. 

La ce sunt buni taţii? Psihiatra mea… Nu-mi spune
că n-ai ştiut… Da, am avut o psihiatră înainte să apari
dumneata în viaţa mea… Sau, mă rog, eu în viaţa
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du mitale… Psihiatra mea rămânea tăcută ori de câte
ori puneam această întrebare. Ştii, tăcerea aceea cam
tristă, tipică psihiatrilor, care te pune în faţa unei
răspântii de unde cărările duc pretutindeni şi, de
fapt, nicăieri. Oare dacă se găsea vreun răspuns, lucru -
rile ar fi stat altfel? Nu mai contează, e prea târziu.
Am lăsat răspântia şi-am luat-o pe scurtătură, fără
doar şi poate. Oare sunt nebun? Poate, dar nebunia
mi-a redat luciditatea – cel puţin pe aceasta de-acum.
Am acceptat-o. Astăzi văd clar că, până să-l omor,
tata n-a avut alt ţel în viaţă decât să mă umilească
pe mine.

Prima umilinţă la care m-a supus a fost să-mi sal -
veze viaţa în dimineaţa aceea de vară. Valul s-a izbit
atât de violent, încât am leşinat. N-am multe de zis
despre asta, doar că a fost singura dată din viaţa mea
când am leşinat. M-am trezit într-o cameră mai albă
decât încăperea unde ne aflăm. Aveam o durere de
cap, prima dintr-un şir întreg care aveau să mă chi -
nuiască toată copilăria. La capătul patului era ursu -
leţul meu de pluş, prezenţă atât de familiară. Ce
cău tam eu acolo? M-am întors să mă uit spre fe -
reastră. Părinţii mei se sărutau. Şi pot spune acum
că se sărutau devorându-se, febril şi pătimaş.

Am ţipat ca prins într-un coşmar.
Mama s-a năpustit şi m-a îmbrăţişat plângând: 
— S-a trezit!
Iată pe scurt ce s-a întâmplat. Tata a fixat um -

brela de plajă, iar apoi şi-a făcut încălzirea lângă
castelul de nisip pe care îl clădeam ma ma şi cu mine.
Întotdeauna făcea exerciţii dimineaţa înainte să
înoate. Când şi-a ridicat privirea după o serie, a văzut
că ajunsesem prea departe în larg. Cuprins de cele
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mai negre temeri, s-a aruncat în mare. Abia atunci
şi-a dat seama mama că fusese complet absorbită
de castelul de nisip (lucru pe care nu şi l-a iertat toată
viaţa). Când am leşinat, el se afla la doar câţiva metri
de mine şi m-a salvat de la înec. Am fost dus la spital
unde au zis că suferisem o comoţie. Am stat sub
sedative o zi întreagă pentru ca doctorii să vadă cât
de gravă era situaţia. Accidentul nu a lăsat urme vizi -
bile, dar n-am învăţat nici până în ziua de azi să înot.
Pur şi simplu nu sunt în stare să învăţ. În apă trupul
meu e ca de plumb. Cum tata era un exce lent înotător,
inabilitatea mea căpăta proporţii şi mai mari.

Nu-i văzusem niciodată până atunci pe-ai mei
sărutându-se. Nici măcar îmbrăţişându-se. În ado -
lescenţă am aflat că stătuseră separaţi luni de zile
după ce m-am născut. Nimeni nu ştia din ce cauză
anume, dar printre rude circulau câteva versiuni:
mama devenise frigidă; tata îşi luase o amantă; devo -
tamentul ei exagerat faţă de copil l-a făcut gelos, iar
el se simţea ca un intrus; îndatoririle de tată îl îm -
pinseseră într-o depresie adâncă. Ce să crezi din toate
astea? Poate că fiecare versiune conţine un sâmbure
de adevăr. Poate că de fapt nu există un adevăr solid
şi întreg în care fiecare lucru să se potrivească per -
fect. Poate că totul nu-i decât un talmeş-balmeş de
jumătăţi de adevăruri. 

Interesant este că, în vreme ce naşterea mea a
produs o ruptură între ei, faptul că a fost cât pe ce
să mor i-a adus din nou laolaltă. Iar eu am renăscut
în acea zi, astfel încât parte din mine să poată muri.
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Iubirea lor era de nesuportat. După acea zi la
plajă, tata a devenit cel puternic, iar eu cel slab. Mân -
gâierile mamei pentru mine semănau a pomană în
comparaţie cu ce-i oferea lui tata. Când era cu mine,
nu era în stare să-şi ascundă dorinţa de a fi cu el.
Poveştile de noapte bună erau din ce în ce mai scurte.
Momentele îndelungi în care-şi trecea dege tele prin
păr ca să mă adoarmă au fost înlocuite cu sărutări
aşa, de formă. Mă abandona umbrelor ame nin ţă -
toare din camera mea. De câte ori am vrut să strig!
Câte fantome am văzut dansând la fereastră! Una
avea morişti în loc de mâini. De câte ori îşi făcea apa -
riţia, mai întâi se auzea zornăitul lor. Cel mai chinui -
tor era că, presimţindu-le sosirea, chiar le aşteptam,
fără să vreau. Nu cred în fiinţe din alte lumi, în spi -
rite, suflete chinuite sau cum le-o mai fi chemând.
Cred însă în fantomele care m-au chinuit în copi -
lărie. După atâţia ani, încă mă cuprinde frica atunci
când se stinge lumina în celulă. E ciudat, în situaţia
mea de acum, să-mi fie frică de întuneric… Nu e o
celulă? Pentru mine este.

La început am încercat să dezbin fericitul cuplu
recurgând la trucuri uzuale, descrise, toate, în lu -
cră rile psihanalitice la capitolele despre inevitabilul
com  plex. Mă băgam între ei ca să nu se îmbrăţişeze.
Inventam motive ca să nu stea singuri. Dar, cum am
mai spus, eu rămâneam cel slab, iar această slă bi -
ciune avea să devină şi mai evidentă în cea mai
groaznică noapte din viaţa mea. Una dintre cele mai
groaznice, în orice caz.
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