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- Scrie!
Palma lui se năpusti cu violenţă peste hârtia din faţa mea, întinzându-se o clipă

pe foaia albă, ca apoi să dispară brusc. Rămăseseră ca nişte amprente vagi şi informe
urmele  uşor  înnegrite ale  degetelor  care  frământaseră în buzunarul  hainei  pistolul
bine gresat.

- Scrie! N-auzi?
Îmi  afundasem  privirea  în  hârtia  groasă  care  absorbise  imediat  şi  totuşi

perceptibil forma mâinii sale nervoase şi foarte ciudat, gândul mă dusese în copilărie
când în zilele de arşiţă ne înmuiam în apă mâinile lipindu-le de cimentul încins şi
urmele lor dispăreau evaporate subit. Am ridicat ochii spre el cu o uimire copilăroasă,
detaşat  de  ceea  ce  se  întâmpla  în  jurul  meu.  Mă  privea  consternat,  surprins,  o
fracţiune de secundă l-am simţit ezitând, descumpănit, poate i-ar fi venit să râdă sau
să spună: „ei, drăcie, te-i fi ţicnit sau ce ai?” Dacă ar fi procedat aşa, dacă şi-ar fi
descheiat haina de piele şi şi-ar fi dat şapca pe ceafă zâmbindu-mi, ca apoi să se aşeze
călare pe scaunul din faţa biroului şi să-şi aprindă o ţigară, aş fi fost vădit încurcat de
omul din faţa mea, care, indiferent de funcţia pe care o avea, de misiunea pe care
trebuia să o îndeplinească, era un om care se comporta normal. Broboane mici de
sudoare  i  se  adunară  pe  frunte,  ochiul  i  se  micşoră  chircindu-se  dureros  şi  buza
superioară  îi  tremură  spasmodic,  de parcă  o viermuială  îi  cuprinsese  toată  partea
stângă a feţei. Îşi repezi palma cu degetele lungi şi osoase peste faţă încercând să-şi
oprească convulsiile obrazului. Chipul i se schimonosi, în crisparea de moment, doar
ochii nu încetară să mă fixeze intens. Fulgerător, aceeaşi mână mă apucă de cravată şi
mă  ridică  din  scaun  cu  o  forţă  nebănuită,  apropiindu-mă  de  obrazul  lui  acum
descongestionat. Îl priveam prin ceaţă, niciodată nu am putut privi un chip prea de-
aproape, îi vedeam doar gura cu buze subţiri şi livide, îi simţeam respiraţia acidă şi
pătrunzătoare. Un şuierat îi ieşi din gât, strangulat între dinţii lui galbeni şi cabalini.
Sâsâi prelung, înciudat,  încercând să articuleze acelaşi cuvânt, pe care îl pronunţa
mereu ca pe o sentinţă.

- Scrie!
Mă împinse cu brutalitate la loc în scaun, ca şi când s-ar fi lepădat de ceva

scârbos.  Instinctiv  m-am  agăţat  cu  disperare  de  marginea  biroului  ca  să  nu  mă
prăbuşesc.  Cana cu apă se clătina gata să  se  răstoarne.  Asta,  cu siguranţă,  l-ar  fi
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înfuriat şi mai rău. Nu aveam putere să mă apăr, nu eram în stare să reacţionez în
vreun fel la tot ce se petrecea cu mine. Deşi ţineam ochi deschişi nu vedeam nimic,
îmi simţeam doar mâinile puternic încleştate de masă, parcă priveam un film voalat,
ceva nebulos, toate imaginile se unduiau lent, alungindu-se, ca într-o oglindă de apă
tulburată. Sesizam doar că e linişte,  o linişte nefirească, stranie care n-avea nimic
ameninţător, ceva ca un timp alb, suspendat, lipsit de durată. Vedeam din ce în ce mai
clar, chipul din faţa mea încetă să mai vălurească, se fixă ca în revelatorul unei soluţii
fotografice,  încremeni.  Îl  desluşeam bine,  ca  şi  mai  înainte,  dar  era  schimbat.  O
paloare bolnăvicioasă îl acoperi. Sângele îi fugea din obraji, efectiv aveam senzaţia
că omul se goleşte de viaţă, ca şi cum dintr-o retortă lichidul s-ar fi scurs treptat. Cu
mişcări încete îşi duse mâna la gât, slăbindu-şi nodul cravatei. Abia acum îi observam
cravata de prost gust peste cămaşa cadrilată. Mărul lui Adam, proeminent şi  slab,
strpungând pielea subţire şi întinsă a gâtului i se mişca anevoie. Căscă gura ca un
înecat şi-şi descheie cu o smucitură nasturii cămăşii inspirând lacom aerul. Ochii lui
spălăciţi semănau acum cu ai statuilor, nu aveau nimic omenesc, erau goi, doar nişte
bulbucături în orbite. Îi era rău, un rău imens, o criză cardiacă, mi-am zis, şi pentru
prima dată am simţit că am un ascendent asupra lui, că eu sunt cel lucid, cel puternic.
Se  lăsă  moale  în  scaun,  într-o  mişcare  imponderabilă,  lentă,  dar  nu  mă părăsise,
întreaga lui făptură se încăpăţâna să mă avertizeze, chiar în starea precară în care se
afla, că mă urmăreşte, că nu-i scapă nimic din ceea ce fac. O clipă m-am gândit că o
să moară. Aşa ar fi trebuit să se întâmple, mi-am spus, trebuia să plătească într-un fel,
dar gândul mă îngrozi. S-ar fi putut să fiu acuzat de crimă, eram numai noi doi în
încăpere. Nu, e ilogic să se întâmple asta. Şi aşa nu am nicio vină pentru arestarea
mea abuzivă. Trebuia să fac ceva, să nu-l las să moară. M-am ridicat de la birou cu o
precauţie infinită, am luat cana cu apă şi i-am apropiat-o de buze. Nu era în stare să
soarbă. L-am ajutat, ridicându-i capul. Cu greu a început să bea, puţin câte puţin,
revenindu-şi din leşin. Îi simţeam corpul trezindu-se la viaţă şi mi se făcea teamă. Era
inexplicabilă frica mea, doar îl ajutasem. Nu mă aşteptam să fie recunoscător, dar,
totuşi, ceva mă atenţiona să fiu prevăzător. M-am retras de-a-ndărătelea cu cana în
mână privindu-l intens. Îşi ridică cu greu capul, clipi anevoie din pleoapele înroşite,
parcă se deştepta dintr-un somn lung. O spaimă, aproape materială îi năpădi faţa, mă
fixă îngrozit, ochii i se măriră, încercând să-şi mărească nepermis de mult câmpul
vizual,  se  pipăi  şi,  într-o  fracţiune  de  secundă,  scoase  pistolul  din  buzunar
îndreptându-l spre mine. M-am oprit paralizat lângă birou. Se ridică brusc, parcă nu i
se întâmplase nimic,  parcă nu trecuse la un pas de moarte.  Mă ameninţa  din nou
fixându-mă prin cătarea armei.

-Stai jos şi scrie! Scrie!
M-am aşezat din nou în faţa foii de hârtie, dar acum nu-mi mai era frică. Îmi

recăpătasem calmul, eram lucid, numai că nu ştiam ce vrea de la mine, despre ce să
scriu.

Fusesem ridicat de acasă cu câteva ceasuri mai înainte. Soneria ţârâise insistent
şi precipitat. Am deschis. Trei inşi îmbrăcaţi ca şi cel din faţa mea, în haine de piele,
cizme şi şepci trase peste ochi, m-au îmbrâncit înăuntru. „Securitatea statului!” a zis
unul, băgându-mi sub nas o legitimaţie. „Mâinile sus şi la perete!” „Ce se întâmplă?”
am îngăimat. „Gura! La perete!” Doi dintre ei au urcat scările căutând ceva, poate
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nici  nu  ştiau  bine  ce  caută.  Le  auzeam paşii  tropăind  sus  şi  zgomotul  sertarelor
căzând pe parchet,  apoi nişte  lovituri  repetate în podea.  „Cărţile,  ce au cu cărţile
mele?” dar n-am mai îndrăznit să spun. Cel care rămăsese cu mine îmi vârâse pistolul
în coaste. Încercam să-mi imaginez cum arătau camerele mele de burlac bătrân şi
pedant. După foşgăiala de sus cred că toate erau cu susul în jos. Ce de timp îmi va
trebui să le pun la loc... Dar ce caută? Era normal să mă întrebe mai întâi. Le-aş fi
putut fi de folos. E fără sens, e ilogic tot ce se petrece... M-am întors către cel care mă
păzea. „Sunt judecătorul Apolzan. Cum vă permiteţi?” „Ai fost!” mi-o reteză el scurt
şi, ca să nu mai existe niciun dubiu, repetă: „Ai fost!” Nu înţelegeam nimic, toate mi
se învârteau în cap ca într-un carusel de bâlci. Cum am fost? Cine mă destituise şi de
ce? Ceilalţi doi coborau scările grăbiţi. Cu siguranţă va urma o explicaţie. Cu faţa la
perete inspiram mirosul pregnant al humei. Când eram copil, după prima ţigară, cu
gura lipită de zid, expiram răsuflarea mirosind a tutun. Cineva ne spusese că astfel nu
mai mirosim a ţigări. Nu ştiu dacă îşi bătuse joc de noi dar mai târziu, începusem să
mestecăm foi de pătrunjel, care erau mult mai eficiente. „Hai, ia ceva pe tine!” L-am
privit uimit pe cel care îmi vorbise şi prima dată. M-am încălţat pe pipăite uitându-mă
prostit la el, aşteptând o banală explicaţie, ceva cât de cât, o justificare. „Ieşi!” mă
îmboldi. Drumul prin curtea comună cu locatarii curioşi mi se păru imens de lung,
dar nimeni nu se arăta, deși ştiam precis că după ferestre cineva mă urmărea. În faţa
porţii aştepta un „Gaz” verde. Am urcat fără un cuvânt, agăţându-mă de speranţa că
totuşi e o eroare. Când am coborât în curtea prefecturii de poliţie am înţeles că totul s-
a sfârşit. Nu era nicio confuzie de persoană, cel căutat eram eu. De ce? Ce voiau de la
mine?  Auzisem în  timpul  din  urmă  de  asemenea  arestări,  dar  nicodată  nu m-am
gândit că asta mi se putea întâmpla şi mie. Mă simţeam intangibil, curat, de fapt, nu
participasem nici din greşeală la vreun joc politic. De ce? Întrebarea mă chinuia, îmi
umpluse fiinţa de uimire şi  consternare. Singur, într-unul din beciurile poliţiei  mă
întrebam acelaşi lucru, fără să fiu în stare să găsesc un răspuns plauzibil. Şi acum
omul ăsta voia să scriu, să mărturisesc, ca şi când propriul meu scris, rândurile mele
ar fi fost de ajuns să mă încrimineze. Dar despre ce? Ce voia de la mine?

- Scrie, domnule judecător, scrie! ţipă el izbind în masă cu pumnul ce ţinea
strâns pistolul. Scrie tot!

Cu mişcări  cântărite şi  încete  am deşurubat  capacul călimării,  apoi am luat
tocul cercetându-i peniţa uşor răşchirată. Gesturile le-am făcut mecanic, ca să mai
câştig timp, poate nici eu nu ştiu de ce, dar n-aş fi vrut să facă o nouă criză de isterie.
Nu-mi era frică, dar întotdeauna am urât violenţa, mi-a repugnat orice brutalizare a
unei fiinţe sau a unui animal. Stăteam aplecat asupra foii, cu tocul în mână, aşteptând
un imbold sau măcar o explicaţie cât de sumară ca să ştiu măcar ce vrea omul din faţa
mea să mărturisesc. Am simţit ţeava rece a pistolului ridicându-mi bărbia. Nu avea
niciun rost să mă împotrivesc. Am ridicat capul privindu-l cu seninătate:

- Ce să scriu?
Tresări  uşor,  abia  vizibil,  probabil  surprins  că  mi-a  auzit  vocea.  Încă  nu

spusesem niciun cuvânt până atunci.
- Ştii tu bine, domnule judecător, ştii foarte bine ce ai făcut, dar află că noi ştim

totul.
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Apăsă pe ultimele trei cuvinte şi am simţit că în pluralul colectiv stă ascunsă
forţa care-i dădea dreptul să mă ameninţe.

- Scrie şi nu-ţi bate joc de mine!
Se enervase din nou, un acces de furie îi cuprinse întreaga fiinţă.
- Scrie, fire-aţi ai dracului cu scrisul vostru! Scrie!
Era ceva ciudat şi contradictoriu între înverşunarea cu care mă punea să scriu şi

dispreţul evident pe care i-l simţeam pentru această îndeletnicire a scrisului. Avea şi
el o revoltă ce ţinea mai mult de o fiinţă subintelectuală, care în acel moment mă
detesta îngrozitor. O clipă m-am gândit că poate nici nu ştie să scrie, dar îmi dădeam
seama că e cu neputinţă asta, altfel la ce i-ar fi folosit declaraţia mea.

- Ce funcţie ai avut la P.N.Ţ.-işti?
Îmi veni să râd. Până atunci nu auzisem pe nimeni pronunţând „peneţişti.” Se

zicea cu totul altfel,  ţărănişti  sau naţional-ţărănişti,  dar peneţişti  suna de-a dreptul
caraghios. Întrebarea lui se potrivea ca nuca în perete.

- Domnule, e o confuzie, nu am făcut parte din niciun partid. Sunt funcţionar
de stat...

- Minţi! veni replica lui. Minţi cu neruşinare! Ai şi candidat la ei. Eşti pe lista
lor!

Am rămas consternat. Mă ţinusem întotdeauna departe de politică. Dorisem să
fiu cinstit până la capăt. Un judecător nu poate fi unealta niciunui partid, el slujeşte
un singur partid, al dreptăţii.

- Scrie! ţipă din nou omul în haină de piele.
Mi-am înmuiat tocul în cerneală şi am început să scriu: „Nu am făcut şi nu fac

parte  din niciun partid.  Nu am făcut  în  viaţa  mea politică.  Aceasta  mi-a  dictat-o
crezul  meu  intim  şi  funcţia  pe  care  am  avut-o.”  Am  semnat  citeţ:  „dr.  Horaţiu
Aplozan, judecător.” O umbră îmi acoperi foaia de hârtie. Omul voia să vadă ce am
scris. Am simţit o lovitură în ceafă. Ceva dinăuntru îmi trosnise în creier, o pâclă îmi
înceţoşă privirea, apoi nimic.

Când  m-am  trezit,  eram  în  beciul  poliţiei.  Capul  îmi  vâjâia  înfundat  şi-l
simţeam greu de tot. Era întuneric şi frig. Undeva, într-un colţ, chiţăia un guzgan. 
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- Am nevoie de mărturisirea ta, Horaţiule, înţelegi? Nu-mi spune nimic acum,
scrie. Pentru ca să se facă dreptate, trebuie să scrii, trebuie ca mărturia ta să rămână.

- Şi cine are nevoie de ea? l-am întrebat neîncrezător.
- Istoria, Horaţiule, istoria.
- Care istorie, Victore?
-  Istoria  adevărată,  istoria  completă  pe  care  nu  o  putem minţi.  Ea  e  suma

adevărurilor  vieţii  noastre.  Imaginează-ţi  că  tu,  judecătorul  Apolzan,  va  trebui  să
judeci un caz. Ai omite, cu bună ştiinţă, fapte pe care mărturiile nu le-au relevat?

- Eu nu mai sunt judecătorul Apolzan, poate nu ştii asta.
- Ba eşti, Horaţiule. Nimeni nu ţi-a luat acest drept, ai rămas acelaşi judecător

onest. Într-o zi vom judeca faptele acestui timp din urmă, greşelile lui. Martorii nu
trebuie să tacă, iar exerciţiul justiţiei e necesar întotdeauna. Acum înţelegi de ce e
nevoie de depoziţia ta?

L-am privit mut. Mă luase pe nepregătite ca întotdeauna. Nicio reacţie încă nu
se declanşase în mine,  eram blocat,  uluit,  fără să mă pot exterioriza,  parcă întreg
mecanismul fiinţei se oprise ca în apropierea unui pol magnetic uriaş şi puternic. În
ultimii ani încetasem să mă mai mir, devenisem un robot fără simţuri şi acum, pentru
prima  dată,  redescopeream  uimirea,  inefabilă  paralizie  a  senzorilor,  ţipăt  surd  al
întrebării  năuce  care  săgetează  fulgerător  puterea  de  închipuire  a  minţii.
Conştientizam momentul acesta de consternare prelungindu-l cu o voluptate aproape
vicioasă. Senzaţia nouă redeşteptată în mine ca o coardă sensibilă vibra din ce în ce
mai intens, căpăta amplitudine, umplându-mi fiinţa. Am scuturat din cap încercând să
mă dezmeticesc.

- Nu mai are sens, Victore, pentru mine e prea târziu.
- Cum poţi vorbi aşa? Niciodată nu e prea târziu pentru dreptate.
- Care dreptate? Dreptatea pentru care am stat închis cinci ani?
- A fost o greşeală!
Precup ridicase glasul. După modul în care pronunţase cuvântul era indubitabil

că detenţia mea fusese o „greşeală.” Mi-am aprins o ţigară şi m-am aşezat pe treptele
de lemn ale tindei.

- Ce uşor ţi-e să spui „o greşeală”. E simplu, nu? O greşeală capitală, Victore, o
greşeală care mă putea costa viaţa. Ştii tu ce înseamnă cinci ani de viaţă, pe care nici
măcar nu poţi să-i aduni, cinci ani în care ai fost uitat, şters din toate catastifele, ştii?

- Ştiu, Horaţiule, tocmai asta-i că ştiu. Am stat şase ani la Doftana. Aminteşte-
ţi, m-ai apărat în procesul din 1934. Nici eu nu am uitat nimic, nici mie nu mi-a fost
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uşor şi uite-mă, sunt întreg. Stau în faţa ta şi vreau să te fac să înţelegi că trebuie să
mergi mai departe.

- Nu e acelaşi lucru. Tu ai făcut închisoare pentru un ideal, pentru că ai încercat
să lupţi împotriva regelui, dar eu pentru ce am fost închis?

-  Nu eşti  singurul,  Apolzane,  şi  tocmai  pentru  că  nu eşti  singura  greşeală,
trebuie să înţelegi. Fiecare etapă istorică îşi are victimele ei. Tu nu ar fi trebuit să te
numeri  printre  ele,  alţii  erau datori  să  plătească  şi  au  plătit,  dar  câteodată  cad şi
nevinovaţi. Timpul e prea scurt pentru a se alege bunii de răi, vremea se grăbeşte,
cine nu se ţine după ea rămâne în urmă, pierde, rămâne ca mielul de turmă, uşor de
înhăţat. Tu te-ai mişcat greu întotdeauna, n-ai vrut să-ţi ieşi dintr-ale tale. Uite, chiar
acum, când trebuie să te trezeşti, îmi spui că e prea târziu. Nu e, mai avem de trăit şi e
nevoie de noi, de tine, altfel n-aş fi aici.

Coborî treptele şi făcu câţiva paşi prin curte cu mâinile în buzunare, apoi se
răsuci spre mine arătându-mă cu degetul.

- Mâine, când toată lumea te va vedea din nou, va înţelege că viaţa încearcă să-
şi reia cursul normal, că „greşelile” pot fi reparate. Cine nu greşeşte, Horaţiule? Şi noi
greşim fiecare, dar nu avem întotdeauna posibilitatea să îndreptăm răul. Sunt sigur, te
crezi un nedreptăţit, statul a greşit faţă de tine. Ei bine, acelaşi stat, mai puternic ca
ieri, are maturitatea şi forţa de a-şi recunoaşte pripeala, de a-şi recunoaşte vina. Tu ai
fost victima unor „zeloşi” cu ochelari de cal, care n-au văzut sau n-au vrut să vadă în
tine altceva decât un om al vechii puteri. Ştiu pentru ce ai fost închis şi, tocmai pentru
că te cunosc, nu am crezut nicio iotă din dosarul care ţi-a fost întocmit, de altfel un
dosar foarte subţire şi cusut cu aţă albă, un fals. O greşeală regretabilă, o greşeală a
unor primitivi, care poate credeau că astfel vor putea sluji mai bine statul. Nu mă
întrerupe,  ştiu că nu-ţi  place cuvântul greşeală,  dar  nu am altul la îndemână.  Am
cunoscut asemenea indivizi care şi-au renegat până şi părinţii, ba chiar, i-au denunţat,
numai  ca  să  se  ridice,  numai  ca  să-şi  demonstreze  „intransigenţa  revoluţionară.”
Lumea asta nouă care se născuse multora li s-a părut o pradă, era ceva de câştigat, de
vânat mai întâi. Impostura nu a ocolit nicio societate şi mai ales revoluţiile. Vremurile
erau incerte şi tulburi, mulţi sperau că totul e numai un provizorat, că mâine-poimâine
vin americanii  şi  toate au să se întoarcă la locul lor. Schimbarea era prea bruscă,
venise pe neaşteptate, dar era necesară, ştiu, nu aşa cum s-a făcut, cu brutalitate şi
exclusivism, cu negarea totală a vechiului. Acum e pace şi linişte. Viaţa şi timpul au
demonstrat-o din plin. Avem ceva de înfăptuit, avem de clădit o ţară şi pentru aceasta
avem  nevoie  de  oameni,  de  oameni  cinstiţi  şi  de  încredere.  Ai  toată  încrederea
noastră, Horaţiule.

Iarăşi  acel  plural  colectiv,  în spatele  căruia se ascundea forţa noului  regim,
paravanul democratic de după care se trăgeau sforile şi în numele căruia păpuşarii se
insinuau ca reprezentanţi legitimi ai poporului.

Cu toate că Victor era unul dintre oamenii din prima linie a „revoluţiei”, nu
puteam să-l amestec cu ceilalţi, cu farsorii, cu acele unelte ale mecanismului puterii
care acţionau orbeşte, buimaci de sloganuri şi lozinci fără acoperire. De fapt, nu ştiam
totul despre el, ce făcuse în anii din urmă, dar ceva îmi spunea că el, ca militar, chiar
dacă era puţin aventurier şi prea voluntar, nu se mânjise, nu abuzase de funcţia lui.
Fundamental, era un om drept, integru, dar prea repede trecuse de partea cealaltă a
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baricadei. Ştiu, când îmbrăţişa o idee, mergea cu ea până la capăt, descoperea noul cu
voluptate şi  se înhăma devotat pentru ca el să biruie. Totuşi,  era destul de bizară
postura în care se afla acum. Mi se părea că undeva există un scenariu scris dinainte,
iar eu eram unul dintre cobaii care trebuia să suporte experienţa. Eram exemplul de
victimă recuperată, poate unul dintre zecile de mii de încarceraţi, ieşiţi totuşi la liman,
care au rezistat supliciului printr-un joc al hazardului. Eram o şansă pentru ei, care
acum începeau să-şi acuze propriul timp orbesc în care curăţaseră, amputaseră viaţa,
lichidaseră  şi  îngropaseră  floarea  inteligenţei  româneşti  pentru  simplul  motiv  că
reprezenta legătura cu vechiul sistem. În tot acest decupaj regizoral eram un simplu
actor  cu  un  rol  episodic,  fără  text,  bunăoară  a  celui  care  duce  un  pahar  cu  apă
protagoniştilor, dar se vede, trebuie să treacă prin faţa rampei pentru ca spectatorii să
poată  spune:  „l-am  văzut,  există,  n-a  zis  nimic,  dar  trăieşte.”  Dictatura  se
perfecţionase, demonstra abilităţi diplomatice, nu mai era atât de tăioasă, dar devenea
din ce în ce mai meschină şi  mai înşelătoare. Putea să inducă în eroare, putea să
patineze pe o idee de dreptate tardivă, dar nu putea înşela pe nimeni, mai ales pe unul
ca mine, care-i simţisem menghina şi opresiunea.

Totul nu putea fi decât o mascaradă ieftină, un iluzionism stângaci. Cine putea
să uite ce pătimise sau să ierte? Nu eram dispus şi nici construit pentru a fi măcar un
erou  răzbunător,  nu  aveam vocaţie  cameleonică  pentru  a  şterge  chiar  aparent  cu
buretele peste existenţa ultimilor mei ani şi pentru a mă arunca în braţele unei vieţi
care mi se promitea. Eram circumspect şi neîncrezător, chiar sceptic, dar totuşi dispus
să ascult totul până la capăt, mai ales că Victor întotdeauna mă tentase cu planurile
lui, voiam să aflu cât mai multe de la el, dinăuntrul acelui mecanism care reuşise,
indiferent de metode, şi mai ales prin forţă, să se impună pentru moment.

Îşi  afundă  mâinile  în  buzunare,  deschise  poarta  şurii  şi  plecă  în  grădină.
Niciodată nu vorbise atât sau nu-l auzisem eu. Victor Precup era un om de acţiune,
dar, chiar atunci când vorbea, expunea totul clar, precis. Nu era orator, dar se făcea
ascultat. Probabil, de data asta se întrecuse pe sine. Mă lăsase singur să mă gândesc,
să  iau  o  hotărâre.  M-am  ridicat  de  pe  scări,  picioarele  îmi  erau  amorţite,  ceva
reumatism băgasem în ele. Am scos o găleată de apă din fântână şi mi-am turnat-o în
cap. Apa îmi făcea bine, era rece şi  moale,  aşa am perceput-o întotdeauna aici la
Apold, moale, îmi şiroia pe gât, intrase pe sub cămaşă pe piept. Mă simţeam întinerit,
revigorat, mai puternic. Fiecare întâlnire cu Precup îmi dădea un tonus de viaţă sporit.
Era un catalizator. În jurul lui oamenii se mişcau agil, parcă energizaţi. „Niciun pas
înapoi,  băieţi!   Fiecare amânare  e  o  înfrângere.  Totul  se  poate,  dacă vrei!  Eu nu
abandonez niciodată! Renunţările nu trebuie să fie o sumă de viaţă. Altfel,  rămân
după tine regretele ca o baltă de urină caldă pe care ai ascuns-o sub şezut toată viaţa.
Sigur, există o mie de riscuri, dar există tot atâtea şanse. Trebuie să încerci, altfel nu
merită să trăieşti. Oamenii pot greşi o dată, Apolzane, înţelegi, o singură dată. A doua
oară nu mai au voie. A repeta acceaşi greşeală înseamnă să fii  inconştient şi  orb,
înseamnă că nici măcar prima dată n-ai înţeles nimic şi atunci merită să-ţi trăieşti
soarta. Cine se supune pierde totul. Eu nu sunt făcut să mă plec şi chiar dacă vreodată
am făcut-o, am plătit pentru asta. Riscul vieţii este moartea, dar există un alt risc,
infinit mai dureros, acela de a-ţi accepta fatalist propria existenţă, de a te complace la
nesfârşit în bălăcăreala renunţării şi asta e ratare.” Astea erau cuvintele lui pe care mi
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le spusese la Cluj şi mai apoi la Bucureşti, la procesul complotiştilor împotriva lui
Carol, era suma lui de viaţă, principiul lui de existenţă. Şi trăise mereu aşa într-o
continuă luptă, într-o permanentă mişcare înainte, numai înainte. Şi acum apăruse din
nou în viaţa mea, parcă nu trecuse peste noi o groază de timp. Îmi promisese atunci la
proces... „O să mai am nevoie de tine, Horaţiule. Totul e să exişti ca şi până acum.”
Şi existasem, numai eu ştiu cum, dar trăiam. Trebuia să mă bucur pentru asta, căci
orice zi furată morţii e o victorie, dar nu eram în stare, detenţia îmi tăiase din elan.
Eram ca  o  pasăre  fără  aripi  şi  totuşi  trebuia  să  merg  mai  departe.  Unde-ai  fost,
Victore, în anii ăştia? Şi, fără să vreau, gândul mă duse la Tavi Prisecan. Dac-ar fi
trăit? Întotdeauna i-am apropiat pe cei doi. Ei erau împreună ceea ce eu mi-aş fi dorit
să fiu. Acum îmi dau seama. Cred că am mai spus asta o dată, dar nu pot să formulez
altfel. „Oameni ca ei sunt deasupra înţelegerii celorlalţi. Ei se pun în slujba mersului
înainte  fără  să  aştepte  înregimentarea  leatului  lor.  Singurul  risc  pentru  ei  e
platitudinea  vieţii,  moliciunea  şi  inactivitatea  lascivă  pe  care  ţi-o  dă  acceptarea
renunţării ca formă de existenţă. Ei sunt străini de tot ce înseamnă înfrângere. Poate
au dreptate. Mereu trebuie să lupţi, să încerci, dar pentru asta trebuie să ai stofă şi mai
ales să  vrei,  să crezi  că se poate şi  altfel.” Tavi fusese un erou, un martir.  Deşi
fusesem împreună cu mulţi alţii în lagărele primului război mondial, noi eram nişte
oameni obişnuiţi, nişte soldaţi de rând. Când m-am despărţit de el la sanatoriul din
Geoagiu,  înainte  de  a  muri,  intuind  admiraţia  mea  pentru  el,  a  încercat  să  mă
îmbărbăteze. Rememorând cuvintele lui îmi dau seama că trebuia să învăţ ceva din
ele, dar nu am fost în stare. Am fost întotdeauna prea cuminte şi prea conformist.
„Eşti bun, Horaţiule. Întotdeauna ai fost mai bun ca ceilalţi. Eşti atât de bun că într-o
zi ai să te pierzi şi nimeni n-o să bage de seamă. Şi tu eşti un erou, dar nu-ţi place să
bravezi, la fel ca soldatul necunoscut...” Tavi nu fusese profet, dar avusese dreptate.
Mă pierdusem şi absenţa mea nu scandalizase pe nimeni. Până azi nimeni în afară de
Victor Precup nu mă băgase de seamă în ultimii cinci ani. Nici nu contam pentru cei
din jur, dar Victor, ca şi Tavi, nu se dezminţise. Era aici şi zicea că are nevoie de
mine. Până acum nu-mi propusese nimic concret, trebuia doar să exist, să contez ca
om, mă ajuta să renasc, după ce pierdusem totul, chiar şi speranţa de a fi.

Poarta scârţâi îndelung şi apoi se trânti cu zgomot. Înalt, bine legat, aproape
cărunt, în uniformă de general, cu aceeaşi ţinută demnă şi impecabilă, Victor Precup
mă măsura de la înălţimea staturii sale.

- Primeşti, domnule judecător?
Întrebarea venea direct, avea chiar o notă oficială, însă Victor era cât se poate

de serios.
Nu am răspuns. Am dat din umeri cu mirare căutând să răspund fără cuvinte.

Îmi  pierdusem  încrederea,  eram  dezorientat,  mi-era  frică  să  decid  pentru  mine,
trebuia doar să rezist, să rezist şi pentru asta nu aveam nevoie de nicio funcţie.

- Hai, scrie, scrie tot. Am nevoie de mărturia ta. E o depoziţie în faţa istoriei,
Apolzane. Niciun tribunal n-o va judeca, pentru că istoria nu poate fi judecată.
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Victor plecase la Miercurea să mai vadă ce e cu casa bătrânească. Simţea şi el
nevoia, din când în când, să se reîntoarcă la locurile copilăriei, cum ne întoarcem toţi
pentru a găsi un răgaz de linişte, să le revadă şi poate să privească în urmă la anii ce
s-au  adunat,  incredibil  de  mulţi  şi  de  zbuciumaţi.  „Mâine  seară  sau  poimâine
dimineaţă am să fiu aici”, îmi spuse la despărţire, „până atunci scrie, aminteşte-ţi tot
şi scrie, lucrurile astea trebuie să rămână. În istorie contează viaţa fiecărui individ.
Numai  aparent  istoria se  ocupă cu lucrurile mari,  căci  din adunarea asta,  aproape
contabilă, a tuturor vieţilor se însumează existenţa unui popor.”

Îl  întâlnisem  pe  Victor,  de  fapt  el  mă  întâlnise,  mă  căutase,  aşa  cum  s-a
petrecut mereu. O vreme, îşi conduse maşina neagră în paralel cu mine, studiindu-mă
prin  parbriz  şi  aşteptând  să-l  recunosc,  apoi  claxonă  şi  opri.  Am privit  limuzina
oficială cu oarecare circumspecţie, ezitând un moment. Uşa s-a deschis şi, ca şi când
ne despărţiserăm doar de câteva zile, mă îndemnă simplu: „Hai, urcă, voluntarule!”
Stăteam încurcat  pe marginea  drumului,  îl  recunoscusem imediat,  dar  nu eram în
stare nici să mă bucur, nici să mă mir, nu puteam exterioriza nimic din ceea ce trăiam
latent  sau mai  bine zis,  nu trăiam, îmi  aminteam senzaţii  adormite,  acum străine,
absente. „Hei, ce faci? Urcă! Nu putem sta în loc, trebuie să mergem mai departe.” Şi
am  urcat.  Devenisem  foarte  ascultător  în  ultima  vreme,  executam  totul  fără  să
gândesc, mecanic. Nu era vorba de disciplină. În viaţa mea fusesem recalcitrant. Era
un fel de supunere mută, înţelegeam că e singurul mod de a subzista în pofida tuturor.
Era lupta mea personală. Nu avea nimic eroic, nimic spectaculos, cu siguranţă că din
afară  nici  nu  se  vedea,  dar  pentru  mine  era  o  victorie  sau  o  minciună,  n-avea
importanţă, dar mă ferea de umilinţă şi violenţă. Maşina demară pe nesimţite. Case,
oameni, copaci începură un joc ameţitor, o fugă de-a-ndărătelea cu viteză din ce în ce
mai  mare.  Stăteam jenat,  pe  jumătate  din scaunul  confortabil  şi  moale  din piele,
privind în faţă cu o atenţie simulată şi sterilă. Mă bucurasem că întâlnirea noastră n-
avusese nimic emoţionant. Îmi displăceau întâlnirile şi despărţirile cu efuziuni lirice,
aproape întotdeauna false, cu imposibilele conversaţii de complezenţă, cu întrebări
anoste pe care interlocutorii  le adresează repetat fără a le asculta răspunsurile,  cu
replicile  banale  şi  distrate  din care  nimeni  nu înţelege nimic,  dar  insistă  ca nişte
automate dereglate într-un verbalism penibil în care doar gurile clămpăne întruna şi
minţile tac.

„Vrei să mergi la Apold?” mă întrebă Victor, punând capăt tăcerii care putea
deveni la fel de penibilă ca şi conversaţia pe care amândoi o ocolisem voit. Cum nu
mă gândisem până acum la Apold, la acest loc care are în sufletul meu o rezonanţă
deosebită,  unde  mă  simt  deopotrivă  copil  şi  matur,  ţăran  şi  domn  şcolit,  într-o
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simbioză perfectă? Mă întorc mereu aici trăind cu voluptate tonică amintirea, simţind
nebănuite fire ce mă leagă de strămoşi.  Apoldul e vatra ce îmi încălzeşte fiinţa, e
obârşia de unde am curs ca un izvor, e ceva ce există în fiecare dintre noi şi, oricum
s-ar chema, e glasul ţărânei amestecate cu oasele şi sângele străbunilor, e pământul de
inimă din care suntem plămădiţi, e matca mustind de viaţă şi tărie.

Am dat din cap afirmativ.  „Îţi iei ceva cu tine, trebuie să anunţi pe cineva,
singuraticule?” „Nu.” Apoi revenindu-mi din uluială am zis: „Întoarce-te, n-am voie
să părăsesc oraşul.” „Prostii. Am eu grijă de asta, s-a terminat cu toate. Eşti liber,
omule, liber!” Mi-am pipăit în buzunar actele, cu care puteam dovedi că exist şi mi-
am  amintit  scena  de  acum  câteva  zile  de  la  miliţia  oraşului.  Doamne,  totul  se
derulează atât  de repede! E prea repede pentru mine.  Într-o zi  n-am să apuc nici
măcar să-mi trag sufletul că totul s-a sfârşit, nici n-am să am timp să văd dacă am
trăit.

„Liber!” îmi stăruie în auz sunetul sec al ştampilei ce se insinuase brutal peste
hârtiile mele de „ieşire.” Aproape nici nu auzisem cuvântul pe care ofiţerul din faţa
mea îl pronunţase plat, parcă neînsemnând nimic şi fără îndoială că pentru el „liber”
nu însemna decât că mă concediase rapid, îndeplinind o formalitate. Privirea mi se
oprise pe actul meu provizoriu de stare civilă, pe cele două litere mari şi violete ce se
lăbărţau  cu  insolenţă  în  chenarul  rotund.  „D.O.”  Pentru  moment  nu  am  înţeles.
Literele îmi  înecaseră ochii,  deveniră incredibil  de mari  şi  absurde,  pătrundeau în
mine cu violenţa culorii pe care niciodată nu am suportat-o. „Domiciliu obligatoriu.”
Erau iniţialele unei restricţii. Cuvântul trecuse pe lângă mine şi abia acum îl sesizam
în alăturarea stranie de semne care mă invadaseră. Asta însemnau ele, o libertate de
mişcare limitată, dar libertate, un fel de convalescenţă. Poate nu e nimic rău în asta.
Poate e tot ce-mi trebuie pentru o aclimatizare. 

Ofiţerul îşi aranjă uniforma albastră, impecabil călcată, vădit încurcat de lipsa
mea de reacţie. „Săptămânal vă veţi prezenta la noi până vă facem buletinul şi nu
uitaţi: nu aveţi voie să părăsiţi oraşul...” Ar mai fi vrut să spună ceva, dar îmi împinse
pe masa lucioasă hârtiile. Mâna îi tremura imperceptibil. Voia ca totul să se termine
repede,  doar  eu  îl  reţineam  cu  încetineala  mea  şovăielnică.  „Şi  acum,  liber!”
Parcursesem năuc drumul  până la ieşire prin coridoarele lungi şi  întunecoase şi  o
stare ciudată se cuibări în mine, stăpânindu-mă. Aveam sentimentul că sunt o fiinţă
provizorie, că totul în jurul meu e provizoriu, că îmi începusem existenţa de probă
într-un timp nou, necunoscut şi doar zgomotul metalic al porţii ce se trânti în urma
mea mă trezi catapultându-mă în strada scăldată de lumina dimineţii de august.

Sunt liber. Ce ciudat îmi sună cuvântul. Liber! De fapt, tot timpul am fost liber
să cred ce vreau, să gândesc, să respir, să visez, să sper, să trăiesc... Să trăiesc aşa
cum aş fi vrut nu, dar să trăiesc da, doar să trăiesc, să exist. Libertatea înseamnă însă
în primul rând mişcare. Întotdeauna asociem cuvântul unei exteriorizări fizice, unei
posibilităţi de mişcare. Da, da. Doar unei posibilităţi şi ne este de ajuns, ca şi când am
fi în stare s-o facem. E o iluzie pentru că libertatea înseamnă mult mai mult. Fiinţa
morală din noi e orgolioasă, tot mereu vrea ceva măsurându-şi putinţa de realizare, de
a se desfăşura, de a decide şi acţiona într-un anume fel. În raport cu această capacitate
de  a  înfăptui  desemnăm  libertatea.  Şi  totuşi,  e  prea  puţin,  ceva  ne  scapă.  Nicio
definiţie a libertăţii nu e completă, tocmai pentru că îi mai lipseşte ceva, mai există
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ceva, un „ce” substanţial la fel ca oxigenul pe care nu-l percepem direct, dar e absolut
necesar. Câteodată avem sentimentul libertăţii în împrejurări care nu contează deloc
în  biografia  noastră,  sunt  neconcludente  pentru  raportări  la  real.  Din  moment  ce
libertatea o visează în acelaşi timp şi sclavul şi omul liber, dar în alt mod, înseamnă
că ea e mai presus de un concept formulat. Aspiraţia imediată a fiecăruia e limitată, e
doar cuiul de care ne agăţăm pentru escaladare, în fiecare zi mai sus, tot mai sus.
Profesorul  cu  care  mă  plimbam  în  ceasurile  înserării  pe  străduţele  liniştite  ale
Clujului spunea: „Toţi oamenii aspiră la libertate în chip necondiţionat; nimeni nu
vrea să afle că avem drept doar la libertatea pentru care ne putem lua răspunderea.” E
un adevăr despre libertate, dar nu e totul. E departe de mine gândul de a cădea în
ideea unei libertăţi absolute, anarhice, dar nu reuşim să explicăm termenul. Privarea
de libertate nu înseamnă anularea ei, ci e un atentat la mişcare; libertatea rămâne,
ştirbită,  ciuntită,  nu e întreagă, dar există.  Poate că tocmai năzuinţa de libertate a
omului e sensul vieţii care ne propulsează faptele, gândurile, visele, care ne îndeamnă
mereu: „mai sus, omule, mai sus!” Şi oamenii respiră aer, viaţă, cu voluptatea trăirii,
iar gândurile lor iscoditoare, mereu neliniştite caută cu înfrigurare libertatea într-o
foame nesăţioasă de acel ceva pe care îl intuiesc miraculos şi izbăvitor totodată şi
care le guvernează existenţa. Omul s-a născut liber, e liber şi acest lucru nu-l poate
uita niciodată.

Era o zi caldă de vară. Drumul şerpuia printre pomi încărcaţi de roade, pruni şi
meri. Când eram copil mă întrebam ce rost or fi avut pomii fructiferi pe marginea
drumului,  când foarte bine puteau fi  plantaţi  orice copaci.  Întrebarea i-o pusesem
Bunei, întorcându-ne în căruţă de la Miercurea, după o zi de târg. „Ca să ia şi omul
însetat ori flămând o poamă în gură. Astea aşa or fost rânduite de când lumea, aşa le-
am pomenit şi io. Da’, ce tot întrebi? Rânduielile îs bune că-s lăsate de la Dumnezău,
numai noi le stricăm, că-i mai greu de tomnit decât de făcut din nou.” 

Porumbul  înalt  şi  galben  îşi  foşnea  frunzele  lungi  ca  nişte  săbii  ruginite.
Câmpia zumzăia de viaţă ascunsă. Mii de insecte nevăzute bântuiau atmosfera încinsă
de soare, doar din când în când, câte una se izbea de parbrizul maşinii strivindu-şi
făptura fragilă.

-  De  ce  nu  vorbeşti,  Horaţiule,  de  ce  taci?  mă  întrebă  Precup,  deschizând
geamul de la portieră.

- Ce să spun? m-am învăţat să tac.
- Da, oftă el lungind vocala şi în tăceri există cuvinte...
Vântul îi răvăşea câteva şuviţe de păr cărunt. Conducea relaxat ţinându-şi cotul

pe geam. O rază de soare se reflecta în nasturele auriu al manşetei.  Uniforma de
general  îi  venea  bine,  îl  făcea  şi  mai  impunător.  Avea  un  profil  de  medalie,  cu
trăsături clare, chiar aspre, bărbia uşor voluntară şi nasul tăiat drept, puţin coroiat, o
alură  bărbătească  şi  demnă.  O  cută  îi  brăzda  fruntea  tăind  în  două  sprâncenele
îmbinate. Părea puţin încruntat, aşa l-am văzut mereu, preocupat doar de lucruri grave
şi serioase, era făcut să conducă, să comande. Cu toate astea, nu avea nimic care să te
respingă, care să-l facă temut, era un amestec de duritate şi înţelegere. Era un om
predestinat să schimbe soarta celor din jur, să se amestece în destin, forţându-i mâna,
drumul.  Îl cunoşteam de pe când era căpitanul Victor Precup, plecat împreună cu
Nicolae Bălan să înştiinţeze guvernul de la Iaşi că la Alba-Iulia se pregăteşte Marea
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Unire. Se oferise voluntar să zboare peste linia frontului şi se întorsese în aceeaşi zi.
Pentru el nu erau impedimente, totul se putea. Mai târziu, în 1930, când plecase la
Neuilly să-l aducă pe Carol ca rege am rămas surprins. Maiorul, pe atunci, Victor
Preup  mi  se  păruse  un  aventurier,  dar  în  1934,  colonelul  Precup  îmi  infirmase
supoziţia, conducea un complot împotriva aceluiaşi Carol, pe care îl luase în braţe,
ajutându-l să coboare din avion, pentru că maiestatea sa îi înşelase toate aşteptările. În
boxa acuzaţilor  şi  pe  platoul  Cotrocenilor  unde fusese  degradat  se  purtase  demn,
speriindu-şi regele. Fusese întemniţat la Doftana şi supus unui regim de exterminare
fizică,  dar  rezistase.  Ieşise  parcă  mai  viguros,  mai  hotărât.  Se  afla  într-o  funcţie
importantă, era un înalt demnitar, unul dintre oamenii care făcuse „insurecţia.”

- Ştii ce am făcut din 1934 încoace?
Era o întrebare retorică,  evident.  Nu aştepta de la mine niciun răspuns,  dar

simţeam că vrea să vorbească, să povestească, să se destăinuie. Iarăşi povestirea asta
ca o spovedanie care eliberează şi vindecă, un balsam pentru minte şi suflet...

- Am cunoscut oameni şi am învăţat lucruri pe care nu le-aş fi bănuit niciodată.
La Doftana au fost anii mei cei mai grei şi, dacă tot era necesar să-i fac, trebuia să-i
fac  mai  demult.  Întâi  am fost  izolat  de ceilalţi.  Conducerea închisorii  a  răspândit
zvonul că eram un dictator eşuat, chipurile, complotul împotriva lui Carol ar fi fost o
lovitură de stat, care trebuia să mă aducă pe mine în fruntea lui. Câtva timp oamenii
au crezut,  apoi  au uitat.  Când am fost  scos la lucru,  la tâmplărie,  m-au privit  cu
circumspecţie,  dar după câteva zile s-au apropiat. Nu am să uit niciodată ziua aia.
Lucram la banc şi şlefuiam nişte jucării, nişte cai de lemn. Alături de mine, un bărbat
plăcut la vedere, un ins brunet, cu ochi mari, bine clădit, degajând forţă şi energie,
siguranţă şi stăpânire de sine, mi-a şoptit: „opreşte-te, colonele. Uită-te în jur.” Cei de
la  tejghea încetaseră  lucrul  şi  ne priveau cu o simpatie  caldă.  Am simţit  că  erau
aproape sufleteşte unii de alţii, că voiau să nu mă lase singur. Este extraordinar să ştii
că lângă tine sunt oameni, că nu eşti un lup singuratic, hăituit şi ascuns într-un hăţiş
de pădure şi mai ales că nu eşti singur. Mi-a strâns mâna bărbăteşte. „Suntem alături
de dumneata. Împreună vom fi mai puternici...” S-a întors la lucrul său meşterind un
panou electric. „Mulţumesc, omule”, am rostit încet, mai mult pentru mine, dar el
dispăruse. Ceilalţi îşi vedeau de treabă, parcă nu se întâmplase nimic, de fapt, chiar
nici nu se întâmplase nimic deosebit: un om, un deţinut, îmi întinsese mâna şi gestul
lui însemna solidaritate umană. E tonic un asemenea fapt. L-am căutat  cu privirea,
căci mă fascinase, avea ceva care mă atrăgea, era o personalitate puternică, domina
atelierul şi simţeam că toţi îl urmează. Un conducător, mi-am spus. Ceilalţi pe care îi
întâlnisem în viaţă,  militari  sau civili,  erau favorizaţi  de statutul  social  pe care  îl
aveau deja, îi găsisem în această postură. El era unul dintre cei mulţi, dintre anonimii
cu haine vărgate care ispăşeau o pedeapsă, nu avea nimic în plus faţă de ei, dar se
impunea, se făcea singur ascultat prin acel ceva ce numai unii îl au. Nu ştiu de ce l-
am asemănat cu Goldiş. Aveau ceva comun în înfăţişare şi în afară de asta, Goldiş
fusese  creierul  Unirii,  chiar  dacă  nu  era  în  capul  listei,  el  fusese  personalitatea
incontestabilă a marelui act în ochii celor peste o sută de mii de oameni de la Alba. În
ziua aceea, înainte de terminarea lucrului, privirile ni s-au intersectat. Ochii lui negri
şi pătrunzători m-au fulgerat. Citeam în ei o mare hotărâre şi tărie. Apoi a ridicat
mâna  dreaptă  adunându-şi  cu  oarecare  încetineală  degetele  sigure  şi  nervoase  în
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