.

{i nebunii au dreptul s` fie ap`ra]i

ZODIA COPIL~RIEI I

L

eag`nul se zguduie cu putere. Copacii par mai aproape [i frunzele î[i doresc s` o p`lmuiasc`. Plânge. Îi e team`. Copacul acela mare
unde e improvizat leag`nul nu o vrea acolo. O ur`[te. Doar c` nu-i
poate striga asta. Nu o vrea. O ur`[te. Î[i simte membrele încordate.
Maxilarul i se încle[teaz` [i din]ii îi scrâ[nesc. Îi va rupe dac` tat`l nu
se va opri. Dar el râde. I se pare amuzant. Gina plânge. Leag`nul se
opre[te brusc [i, parc`, de undeva, nev`zut, iese [i soarele. El o ia în
bra]e [i-i zâmbe[te.
– Prin]esei mele nu trebuie s`-i fie fric` de nimic atâta timp cât m`
are lâng` ea.
Dar ei îi era fric`. Îi era fric` de insecte, de copaci [i mai ales de
frunze. În special vara, când se strângeau în jurul coroanei [i formau
ochi, gur` [i nas. Strigau la ea. O batjocoreau. Era Gina cea urât`. De
cele mai multe ori st`tea în cas` [i cânta la pian. „Zânele“ de Wagner,
una dintre operele mai pu]in cunoscute. O f`cea s` viseze. Mama îi
spunea c` e prea mic`, c` nu în]elege. Dar ea [tia. Zânele tr`iau în copaci. Adesea se certau cu frunzele, dar dac` n-ar fi fost zânele, frunzele nu ar mai fi înverzit niciodat`. Lumea nu ar mai fi înverzit
niciodat`. Ele f`ceau magia. Wagner [tia, ea [tia. Numai mama nu [tia.
Pentru c` nu în]elegea lumea a[a cum era ea. Lumea nu are o singur`
culoare. Dar culorile sunt periculoase. Sunt peste tot. Trebuie s` [tii în
care s` ai încredere. Zânele creeaz` culorile, de aia Wagner le-a
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compus opera. El le-a v`zut, le-a cunoscut. Rele, bune, cu incanta]iile
lor magice…
– Ajunge, Gina!
Muzica s-a oprit. Pianul a încremenit [i Gina a început s` plâng`.
– Uite ce-ai f`cut, o apostrofeaz` tat`l pe mam`. Ai f`cut-o iar s`
plâng`.
Femeia p`rea nervoas`, Gina o percepea mereu sup`rat`.
– De ce nu poate s` cânte [i ea „Für Elise“, ca orice copil normal?
Melodia asta m` întristeaz`.
– Sufletul omului e în cel al copilului, spuse tat`l, l`sând-o pe Gina
s` în]eleag` c` mai bine ar l`sa-o moart` pentru moment. Mama era
bolnav`. Tata îi spusese.
– Sufer` cu nervii, nu e bine s`-i cre`m disconfort sau triste]e.
Gina nu voia decât s` cânte, dar, în acela[i timp, nu voia s` o întristeze pe mama. Dar mama nu [tia c` [i ea e trist`. C` vrea s` se joace
cu zânele. C` vrea s` le ating`, s` le vorbeasc`, s` în]eleag` de ce o
ur`sc frunzele [i toate gâzele acelea care se repezeau spre ea f`când-o
s` urle. Uneori le visa. Frunze înconjurate de diverse insecte care
râdeau de ea [i voiau s-o sperie. Doar s-o sperie [i s-o ating` pu]in. Se
sc`rpin` nervoas` [i o lu` la fug` spre camera ei. Noroc c` se putea
încuia pe din`untru. A[a fusese construit` casa. Tat`l îi povestise c`
aceea a fost casa unor oameni cu mul]i copii, iar unii dintre ei, mai rebeli, au ales s`-[i fac` încuietori pe din`untru pentru ca p`rin]ii s` nu
intre pe neanun]ate. Îi pl`cuse [i ei ideea când a decis c` aceea avea
s`-i fie camera. Atunci când sim]ea nevoia s` plâng`, Gina î[i dorea s`
fie singur`.
Uneori nu [tia nici ea de ce plânge, dar p`rul ro[u îi intra în ochi [i
i se întindea pe obraji umplându-se de lacrimi. Cineva spusese, dintr-o
eroare, c` unii s-au n`scut suferinzi. A[a e natura lor. Sufer` din orice,
iar de cele mai multe ori, habar nu au nici ei care e motivul. Sufer` pentru c` sufer`. Poate c` e o mod`. Dar Gina era prea mic` pentru a urma
vreo mod`. Gina avea doar [ase ani [i î[i plângea propria soart`.
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OSPICIUL I

– A cerut o oglind`, a spus asistenta mignon`, care se ]inea cu
pas gr`bit dup` doctorul Simion. Spune c` vrea s` cânte în oglind` ca
o pas`re ]inut` în colivie.
Doctorul s-a oprit. Dintr-o dat` culoarul i s-a p`rut nespus de lung
[i de alb. {i-a [ters ochii cu ambele mâini. Era prea obosit. Suferin]a
din locul acela îl cople[ise. Uneori i se p`rea c` simte exact ceea ce
tr`iesc [i pacien]ii lui. Unii dintre ei. Pentru c` pe Gina nu o în]elegea.
M`rturisea crima, dar nu exista nicio dovad` c` aceasta ar fi fost
comis`. Nu aveau nicio dovad` c` b`rbatul `la a existat m`car. În urma
controlului ginecologic se dovedise c` avuseser` loc mai multe contacte sexuale. Dar p`rin]ii ei sus]ineau c` Gina nu mai ie[ise din cas`
de la cincisprezece ani. St`tea [i asculta Wagner [i, uneori, când credea
c` nu o aude nimeni, cobora în salon [i cânta chiar ea la pianul mare.
Înv`]ase s`-l acordeze de una singur` [i se enerva atunci când vreo
not` o lua razna. „Zânele“ lui Wagner. Se certa mereu cu ele. Le dojenea pentru neputin]a lor de a-i aduce fericirea.
– Nu-i putem oferi o oglind`! s-a revoltat doctorul. Se poate sinucide.
– Se simte închis`.
– Scoate-o în gr`din`.
Asistenta oft` enervat`.
– De ce facem asta?
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Doctorul s-a întors încet spre ea, pentru a-i induce efectul de team`
interlocutorului. Dar cu Andra nu func]iona. Din contr`, nu f`cea decât
s-o scoat` din s`rite. Dar deja îi intraser` în ADN întoarcerea [i privirea.
Constat` imediat c` femeia b`tea nervoas` din picior.
– Zânele, da, spuse el, cu glas moale.
Ea ridic` din sprâncene.
– Nu [tiu, e aici de doar dou` zile. Înc` nu îi pot oferi nimic. Am
nevoie s-o cunosc mai bine.
Andra a t`cut [i i-a f`cut semn doctorului s` mearg` mai departe,
iar el s-a supus. O ura pe femeia asta. O angajaser` de [ase luni [i deja
se credea mai bun` decât doctorii. Înc` mai urma Facultatea de Psihiatrie, în maximum un an avea s`-i devin` coleg`, iar asta îl enerva [i
mai tare. S-a oprit brusc în fa]a unei u[i capitonate în alb. Oricum,
acolo totul era la fel – alb sau capitonat în alb.
– Poate ar trebui s-o preiei tu, i s-a adresat fetei f`r` a se întoarce
spre ea. Mai bine m` duc s` vorbesc cu Gina.
Andra sim]ea c`-[i pierde controlul. Mâinile ei aveau s` i se
încol`ceasc` în jurul gâtului [i urma s`-l lase acolo f`r` suflare.
– F`r` sup`rare, domnule doctor, dar directorul a fost foarte precis c` nimeni nu va discuta cu ea f`r` s` fiu prezent`.
Simion nu în]elegea. Tratase peste o sut` de pacien]i [i optzeci la
sut` ie[iser` întregi de acolo. Sc`paser` de fobii, de nebunie, de orice
i-ar putea trece cuiva prin minte. Avea cele mai bune rezultate din
punctul `sta de vedere [i abia împlinise patruzeci de ani. Nu avusese
niciodat` nevoie de nimeni care s`-l asiste, dar nu, pentru Gina trebuia s` fie Andra. Mereu. Vizibil` sau invizibil`, trebuia s` fie acolo.
– E cumva teza ta? întreb` el pe un ton neutru.
– Nu, a spus f`tuca sec.
Nu avea rost s` pun` urm`toarea întrebare pentru c` [tia r`spunsul: „Dac` vrei s` afli trebuie s` vorbe[ti cu domnul director“. O ura pe
ea [i-l ura pe director, dar, mai ales, o ura pe Gina. Pentru c` avea impresia c` femeia î[i dorise cu tot dinadinsul s` fie închis` acolo. Lini[te,
camer` proprie, sal` de lectur`, pian, gr`din`, mâncare. Pân` [i el, din
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când în când, sim]ea nevoia s` se ascund` în una dintre camerele acelea capitonate [i s` uite de întreaga lume. S` uite chiar [i de propria existen]`.
– Mi-a[ dori s` [tiu ce e în mintea ei. A[ vrea s` pot fi doar eu cu ea.
– M` pute]i ignora, spuse Andra neclintit`.
A scos m`nunchiul de chei [i a descuiat. Era un r`zboi pierdut din
start [i nu în]elegea de ce. Trebuia s` vorbeasc` cu directorul. Femeia
asta avea s`-l omoare pân` la urm`.
U[a s-a deschis larg. Pacientul era un b`rbat trecut de cincizeci.
St`tea întotdeauna într-un col] al patului privind pe jum`tate de fereastr`, întotdeauna spre cer. Spunea c` doar cerul nu-l caut`. Doar el
îl în]elege. Dac` ar fi fost dup` doctorul Simion, l-ar fi trimis acolo, dar
trebuia s`-l trateze. Îns` [tia c` acesta este unul dintre cei pierdu]i. Il
prezent` asistentei:
– Marian Stancu, are cincizeci [i trei de ani [i sufer` de mania persecu]iei.
B`rbatul nu a reac]ionat în niciun fel. Doctorul a ]inut s` explice \n
[oapt`:
– Se comport` adesea \n acest mod. Crede c` vreau s` aflu ceva
de la el, a[a c` prefer` s` tac`. {i dac` l-a[ tortura, el ar îndura cu stoicism. Presupun c` asta e una dintre acele zile în care se va preface c`
nu exist.
Andra, cu p`rul ei blond r`v`[it [i privirea aceea pierdut`, se puse
drept în fa]a lui. Omul a tres`rit.
– A, te-au trimis pe tine. Cred c` dac` e[ti… frumu[ic`, o s` spun?
– Nu m` intereseaz` ce ai de spus, a zâmbit ea non[alant. {tiu ce
se petrece aici. {tiu la fel de bine ca [i tine.
Apoi a plecat, ie[ind u[or pe lâng` doctor.
– Stai! strig` pacientul. Stai!
Dar ea nu s-a oprit. Pacientul striga în continuare, iar doctorul nu
[tia ce s` fac`. Femeia asta era diavolul pe p`mânt.
Încerc` s`-l opreasc`, dar pacientul nu voia s` vorbeasc` decât cu
ea. Apoi, de parc` totul ar fi fost un vis, s-a oprit.
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– Ai v`zut-o [i tu, nu?
Doctorul oft`.
– Da, sigur c` am v`zut-o.
– Atunci…, b`rbatul s-a oprit. Atunci, cine e ea?
Un joc, [i-a dat seama doctorul. Un joc. ~[tia mici înv`]au tot felul
de tâmpenii la facultatea aia.
– Poate un înger, a r`spuns.
– Crezi c` se va mai întoarce?
Disperarea din glasul b`rbatului îl f`cu pe Simion s` se clatine.
– Da, sunt convins de asta. Într-o zi va reveni.
A ie[it din camer` bulversat. Asistenta îl a[tepta, rânjind, la cap`tul
holului.
– D`-le un impuls, doctore, [i vor dori s` spun` tot.
A zâmbit [i el, dar deja se gândea la câteva moduri de-a o ucide.
* * *
Nu avea s` moar` nimeni în seara aceea [i Andra [tia asta, a[a cum
[tia c`, în curând, cineva tot avea s` p`[easc` pe lumea cealalt`. Era un
fel de al [aselea sim] al ei. Poate c` era doar un copil spre deosebire de
ceilal]i colegi ai s`i, dar avea tot timpul acest fel de premoni]ie. În plus,
[tia s` se poarte cu pacien]ii, chiar [i cu cei mai nebuni dintre ei, tocmai de aceea atr`gea o gr`mad` de antipatii. Doar directorul o pl`cea.
El îi în]elegea talentul. Pentru director, Andra era deja unul dintre psihiatrii de top. O vedea departe. A[a mic`, cu p`rul ei blond [i r`v`[it,
privirea pierdut` care o f`cea mereu s` par` c`piat`. Dar el [tia c` dincolo de aparen]e e vorba de o inteligen]` nativ`. Talent. Ceva destul
de rar în psihiatrie.
Andra mergea înaintea doctorului Simion, era ner`bd`toare s` o
vad` pe Gina. O pl`cea. {tia c` ascunde ceva, dar nu avea s` afle ce
pân` la urm`. Gina era o femeie de[teapt`. Avusese o copil`rie nefericit`. Mama îi spusese mereu c` e bolnav` [i nu are voie s` se
supere. A[a c` Gina a fost educat` acas`, încercând s` nu-[i supere
mama sensibil`. Andra nu credea c` la treizeci [i opt de ani, o femeie
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atât de frumoas` [i educat` a venit la ospiciu f`r` un motiv anume.
Nu credea în totalitate nici în faptul c` povestea ei e inventat`, ceva
era adev`rat, dar ce anume?
Doctorul Simion [i-a f`cut loc pe lâng` ea [i a deschis u[a. Gina
st`tea lini[tit` în pat. Nu [i-a întors privirea a[a cum f`cea de obicei.
Camera ei era destul de colorat` [i plin` de c`r]i. O l`sau s` aib`
c`r]i, Andra îi convinsese pe to]i c` nu va încerca s` se sinucid` cu hârtia [i avusese dreptate. Gina avea nevoie s` citeasc`. Asta [tia s` fac`,
asta f`cuse toat` via]a. Era lumea ei special` [i a[a avea s` r`mân`
pân` la sfâr[itul vie]ii.
– Ultima vizit`, anun]` doctorul Simion ridicând u[or glasul.
Gina nu a tres`rit. S-a ridicat în [ezut [i a fixat-o pe Andra.
– Sir Arthur Conan Doyle a c`utat toat` via]a s` vad` zânele, le-a
v`zut, [tii asta?
Andra s-a a[ezat lâng` ea [i a prins-o de mân`, spre disperarea doctorului. Se documentase [i ea. {tia ce vrea Gina s` aud`.
– Da, a spus Andra. Le-a v`zut, fotografiate în cuibul lor de frunze
dintr-un tufi[, într-un sat din nordul Angliei.
– Erau [i gnomi [i spiridu[i, continu` Gina încântat`, doar c` erau
poze false. Dar el nu s-a l`sat [i a tot investigat pentru a dovedi c`
exist` cu adev`rat.
–{i-a dorit ca totul s` fie real, a intrat din nou Andra în joc. {i, cine
[tie, poate chiar e. Gânde[te-te câte lucruri nu cunoa[tem pe lumea
asta. Multe sunt reale doar c` noi nu le percepem, niciodat` nu iese
fum f`r` foc, nu?
– Doamnelor, a intervenit doctorul, a[ dori s` discut cu Gina despre ziua de azi.
Femeia s-a întristat brusc. P`rul ei ro[u, [i a[a r`v`[it, i-a c`zut pe
frunte acoperindu-i ochii. A început s`-[i mi[te mâinile haotic. Mama
ei spunea c` s-a n`scut nelini[tit`. Tot timpul d`dea din mâini [i din picioare p`rând c` umple întreg spa]iul disponibil dintr-o înc`pere.
Andra [tia c` acum nu o mai putea lini[ti. Simion îi f`cea r`u. Doar
când îi auzea glasul se enerva. Nu era vina ei, ajunsese a[a din cauza
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mamei. Trebuia s` treac` \ntr-un fel peste asta, s` înve]e s` tr`iasc`
singur`, f`r` p`rin]i. Doar c` ajunsese la treizeci [i opt de ani [i nu [tia
cum e s` stea pe propriile picioare.
– Am citit, am cântat la pian [i am fost în parc, a spus femeia cu
r`ceal`.
– Ce ai cântat?
– Canon-ul lui Johann Pachelbel, a r`spuns f`r` nicio ezitare,
f`cându-l pe doctorul Simion s` r`mân` cu gura c`scat`.
– De ce tocmai asta? Ce s-a întâmplat cu Wagner?
Ea a privit spre Andra, o calma, o f`cea s` se simt` uman`. A
r`spuns asemeni unei feti]e r`sf`]ate, plictisit` de întreb`rile f`r` sens.
– Wagner a fost în pauz`.
Simion ar fi oftat dac` [i-ar fi permis s`-[i arate sl`biciunile în fa]a
pacien]ilor. Nu [tia s` fie blând sau s` aib` r`bdare. Andra se întreba
adesea cum reu[ise s` aib` un portofoliu atât de vast la o vârst` atât
de fraged` pentru genul acesta de meserie.
Andra i-a zâmbit Ginei, încurajând-o s` continue, s` nu-i acorde
prea mult` aten]ie doctorului. Nu f`cea bine, [tia. Dar altfel ar fi pierdut-o.
– Vrei s`-mi mai poveste[ti ceva despre crima pe care sus]ii c` ai
comis-o?
Gina a smucit din cap, dar tot a vorbit.
– A ucis zânele, trebuia s` moar`.
Era aproape mereu la fel. Nu spunea decât c` insul pe care l-a ucis
a fost criminal la rândul s`u. Merita. Doar c` nu exista nicio dovad` a
crimei.
Doctorul Simion încerc` s` mimeze în]elegerea [i blânde]ea.
– Gina, nu exist` nicio dovad` c` ar fi murit cineva.
Ea a zâmbit, dar mâinile înc` i se mi[cau în toate direc]iile.
– Gnomii au f`cut totul. Nu a r`mas nicio urm`. Am recunoscut, de
ce nu m` l`sa]i în pace?
– A[a ar fi corect, a intervenit Andra. Î[i isp`[e[te deja pedeapsa.
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Gina i-a fost recunosc`toare, dar doctorul i-a aruncat o privire
ucig`toare. Îns` asta nu l-a oprit.
– Gina, poli]ia dore[te s` discute cu tine.
– Gibon a vorbit deja cu mine.
Simion ar fi oftat din nou, dar s-a ab]inut.
– Gibon e un fost criminalist, acum paznic al sec]iei de psihiatrie, nu
e autorizat s` fac` o anchet`.
Gina a ridicat nep`s`toare din umeri.
– Bine, o s` vorbesc cu poli]ia.
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