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Precizare

De[i inspirat` de personaje [i evenimente reale, aceast` carte este o
pur` fic]iune.



PROLOG

Undeva, pe un astru, cineva supravegheaz`, zi [i noapte, pe un ecran

imens, tot ce se-ntâmpl` pe P`mânt: de la succesiunea anotimpurilor la

r`zboaie, de la na[terea unui copil la înaintarea în civiliza]ie, de la cre[terea

unui fir de iarb` la un masacru oribil.

Apas` pe butoane, mânuie[te manete, analizeaz` programe [i le pune

în aplicare, renun]` la unele, inventeaz` cu febrilitate altele, revine la cele

ini]iale; nimic nu se întâmpl` f`r` voia sa.

Iar astrul se rostogole[te prin h`uri întunecate sau de un albastru intens,

prin zone geroase sau prin altele cotropite de ar[i]`, purtându-[i, de mii de

ani, singurul s`u locuitor.
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CAMERA ALB~ 

Trezirea

– Cine e[ti?

Vocea care întreab` îmi bubuie dureros în urechi. Tresar din bezna în

care m` aflu cufundat ca într-o pr`pastie neagr`. E ca [i cum a[ fi fost pân`

acum pe o planet` a lini[tii [i a[ fi auzit pentru prima oar` un zgomot. De

parc` e întâia dat` când mi se adreseaz` cineva dup` mult`, mult` vreme,

[i membrana timpanelor, devenit` fragil`, amenin]` s` se sparg`, s` se fac`

ferfeni]`.

– A mi[cat! ]ip` cineva. Î[i revine!

Îmi revin? De ce s`-mi revin? Din ce s`-mi revin? Cine e femeia care se

bucur`? Nu i-am auzit glasul niciodat`, dar, dup` timbru, apar]ine cuiva

blând [i afectuos.

Deschid înceti[or ochii îns` nu v`d nimic. Îmi sunt acoperi]i! Un bandaj?

Caut s`-mi mi[c degetele de la mâni ca s-apuc ceva, ca s` m-ag`] de ceva,

dar sub ele nu e decât o pânz` moale. Din câte îmi dau seama sunt întins pe

un pat. Orice efort pe care-l fac ca s` m` ridic e zadarnic.

Un piuit slab se-aude în apropierea mea. Un mecanism de ceas? O

sonerie?

– }i s-a p`rut!

E iar`[i primul glas – un glas sever, al unui om deprins s` porunceasc` [i

s` fie ascultat. Un glas care-mi pare cunoscut. Sau e numai o am`gire?

Apoi, aceea[i întrebare îmi r`scole[te întreaga fiin]`.

– Cine e[ti?

Cine sunt? Buzele mele caut` în van s` articuleze o vorb`. Nu se aude

niciun sunet. O avalan[` de cuvinte mi-a n`v`lit în memorie. {tiu ce e aceea

iarb` [i ce e acela cer, sau p`mânt, sau ap`, dar nu pot rosti nicio vorb`. În

capul meu e haos ca la începutul lumii. E un vârtej ame]itor de culori cum

n-am mai v`zut nicicând, din care m-am ivit dintr-o dat`, smuls f`r` mena-

jamente de o for]` nev`zut`. Chipuri îmi defileaz` ca pe un uria[ panou lu-

minos. Întâmpl`ri pe care le-am tr`it eu sau al]ii mi se perind` cu o vitez`
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halucinant`. Începe s`-mi vâjâie capul. Sunt gata s`-mi pierd din nou

cuno[tin]a.

Un alt glas se aude în înc`pere. Pare a fi al unui om în vârst`. Se simte

oboseala cuiva ajuns la cap`tul puterilor.

– Pentru ast`zi e de-ajuns!

Ce e de-ajuns? Încerc s` respir mai adânc [i m` cuprinde [i mai tare

ame]eala. În n`ri, aerul îmi p`trunde prin dou` tuburi. Îl aspir, se pare, cu

ajutorul unei m`[ti de oxigen. Dar de ce? De-abia acum pricep c` bra]ul

stâng îmi este imobilizat [i ceva ascu]it îl str`punge. Un ac de perfuzie! Sunt,

deci, pe un pat de spital. Am v`zut în zeci de filme scena pe care o tr`iesc

acum. Un om înconjurat de fiin]e în halate albe care vor s`-l readuc` la via]`

dup` o lovitur` primit` într-o înc`ierare, dup` un accident. Dar cum am

ajuns aici? De ce? Ce mi s-a întâmplat? Cine se agit` în jurul meu?

Descoperirea acestor am`nunte m-a istovit. Încet, încet, zgomotele din

jurul meu se estompeaz`. Din nou m-arunc în bezna ocrotitoare, ca într-un

ad`post confortabil. Doar piuitul acela sâcâitor îmi mai r`sun` în urechi o

vreme.
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